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Geachte leden van de raad,
In de brieven van 24 januari 2018, nr. 2018-002131 en 27 maart 2018, nr. 2018-
007709 , hebben wij u geïnformeerd over de verwachte tekorten in de jeugdhulp over 
2017 en de resultaten van de Taskforce Sturing op Financiën Jeugdhulp van de 
Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). In de laatste brief hebben 
wij u geïnformeerd over de maatregelen die we nemen om de tekorten terug te 
brengen. In deze brief informeren wij u over de uitwerking van ons Implementatieplan 
Sturing op Financiën Jeugdhulp. 

In de brief van 27 maart gaven wij aan dat het tekort voor de Groninger gemeenten was 
opgelopen richting 23,5 mln. €. De RIGG hanteert dat bedrag nog steeds als het 
mogelijke tekort maar nu wel met de kanttekening dat dit de ondergrens is van het 
tekort. De RIGG verwacht dat medio juni de definitieve cijfers van 2017 bekend zijn. 

De cijfers over het eerste kwartaal van 2018 lijken er op te wijzen dat het aantal 
zorgtoewijzingen nog steeds stijgt. Dat benadrukt de noodzaak en urgentie van de 
uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in het Implementatieplan Sturing op 
Financiën Jeugdhulp. 

Zodra de eerste resultaten van de Task Force bekend werden hebben we contact 
gezocht met de sociale teams. Op ambtelijk niveau zijn er in maart en april twee sessies 
geweest met een vertegenwoordiging van de sociale teams. Tijdens deze sessies zijn 
met de casemanagers de zogenaamde knoppen voor de sturing op de financiën 
jeugdhulp verkend. Deze input heeft ons geholpen om snel een implementatieplan op te 
stellen. 
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Op 9 mei hebben wij het plan voorgelegd aan medewerkers uit de eigen organisatie en 
de sociale teams. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat alle aanwezigen 
doordrongen waren van de noodzaak van maatregelen. Het plan kan rekenen op een 
breed draagvlak wat wij als een belangrijke voorwaarde zien voor het welslagen van het 
plan. Samen met de betrokkenen wordt het plan verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Implementatieplan Tasforce Sturing op Financiën Jeugdhulp
Het plan kent de volgende doelen:

Doelen voor 2018
We hebben de trend van stijgende uitgaven binnen de jeugdhulp omgebogen naar een 
daling met als resultaat een verlaging van het tekort met € 2.000.000. Deze daling zet 
zich in, in het derde kwartaal van 2018. We zijn in staat om deze ontwikkeling te 
monitoren doordat we een duidelijke analyse van het jeugdhulpgebruik hebben. De 
daling in de kosten bereiken we door te zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet 
van jeugdhulp waarbij de ‘knoppen’ van de Taskforce worden toegepast. De sociale 
teams zetten de jeugdhulp kostenbewust in op basis van zorgvuldige processen. We 
hebben duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen en de 
jeugdbescherming over toeleiding naar hulp. 

Doelen voor 2019 / 2020
De uitgaven voor de jeugdhulp zijn teruggebracht binnen de beschikbare financiële 
kaders. Dat realiseren we doordat we een analyse hebben van de hulpvraag van 
kinderen en gezinnen in de gemeente. Op basis van deze analyse hebben we doelen en 
resultaten geformuleerd. Door duidelijke afspraken in de keten zijn casemanager beter 
in staat om de regie te voeren. De ingezette hulp draagt effectief en efficiënt bij het 
oplossen van opvoed-en opgroeivraagstukken. We brengen dat in beeld o.a. door het 
monitoren en evalueren van de hulp in beeld. Met een transformatie agenda bereiken 
we dat we preventiever dichter bij het kind duurzame oplossingen realiseren. Hiermee 
is de instroom naar dure jeugdhulp gedaald. 

Het implementatieplan bestaat uit twee onderdelen: 1. het versterken van de 
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gemeentelijke regie op de uitvoering van het beleid en de uitgaven en 2. het versterken 
van de regie op de uitvoering van de jeugdhulp vanuit de sociale teams.

Met het versterken van de gemeentelijke regie willen we meer inzicht krijgen in de 
oorzaken van het hoge jeugdhulpgebruik. Wanneer we dat weten, kunnen we ook beter 
de effecten van het beleid monitoren. De inzichten van het onderzoek bieden een basis 
om met meer kans op succes een lobby richting Den Haag te starten. De lobby willen 
we richten op het verbeteren van onze (financiële) mogelijkheden om de sociale 
vraagstukken aan te pakken. Tot slot willen we duidelijker samenwerkingsafspraken 
met de huisartsen en jeugdbescherming als belangrijke zorgverwijzers in de keten.  

Het versterken van de regie op de uitvoering van jeugdhulp wordt uitgevoerd door de 
sociale teams. De verbeterpunten richten zich op de kwaliteit van het casemanagement, 
het effect van de ingezette hulp, het prijsbewustzijn bij het inzetten van trajecten, de 
grenzen van de jeugdhulp (bijv. overlap met andere wetten) en de samenwerking in de 
keten. We willen daarbij ook goed kijken hoe we de processen hebben ingericht en op 
welke wijze we het beste kunnen registreren.

De tijd die we hebben om in 2018 de stijgende trend om te buigen in een dalende is 
beperkt. Een aantal maatregelen kosten tijd wat betreft voorbereiding en uitvoering. 
Om in 2018 toch het gewenste effect te bereiken hebben we vijf speerpunten 
aangewezen die we per direct uitvoeren: 

1. 100 dossiers
Vanuit de backoffice voeren we een review uit waarbij we opvallende dossiers opnieuw 
bekijken op rechtmatigheid en zorgvuldigheid.
2. 25 casussen
Sociale teams selecteren 25 zware complexe dossiers en organiseren leercirkels die tot 
doel hebben te onderzoeken of er andere gekantelde en of non conformistische wegen 
zijn om deze gezinnen en kinderen effectief te ondersteunen. Deze ondersteuning moet 
er ook toe leiden dat de kosten van de ondersteuning omlaag gaan. 
3. Werkwijze sociale teams
We zien grote verschillen tussen enkele teams als het gaat om het aantal verwijzingen 
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door huisartsen en jeugdbescherming. We gaan met deze teams en ketenpartners in 
overleg om te onderzoeken hoe de regie vanuit het casemanagement versterkt kan 
worden. Hiermee moet het aantal zorgtoewijzingen dalen. 
4. Kostenbewustzijn
Binnen het proces van de toegang bouwen we structureel de vraag in hoe de 
verhouding is tussen het opvoed- en opgroeivraagstuk, de kosten van het 
jeugdhulpproduct en het gewenste effect.
5. Effectiviteit
Het kostenbewustzijn koppelen we aan de vraag van welk product het beste effect 
verwachten in relatie tot het opvoed- en opgroeivraagstuk en op welke wijze we het 
gewenste effect meten en monitoren. 

Naast deze speerpunten hebben we de volgende activiteiten ook in gang gezet:

Monitoring en sturing jeugdhulp
We krijgen sinds kort maandelijks cijfers van de RIGG. We zijn nu een zogenaamd 
dashboard aan het ontwikkelen dat ons in staat moet stellen direct te sturen op de 
jeugdhulpstromen en budgetten. De cijfers van de RIGG helpen ons bij de verdere 
uitwerking van het implementatieplan.  

Lobby 
We ontwikkelen een lobbytraject richting Den Haag met als doel het verhogen van de 
inkomsten voor Midden-Groningen voor de aanpak van de specifieke sociaal 
maatschappelijk problematiek van onze gemeente. We doen dat op basis van een 
gedegen analyse van de problematiek. We willen hierbij graag samen optrekken met 
andere (Oost-) Groningse gemeenten. 

Samenwerking huisartsen 
Een groot deel van de verwijzingen voor jeugdhulp loopt via de huisarts. Daarom willen 
we de samenwerking met de huisartsen versterken. Waar gewenst en nodig zetten wij 
versneld praktijkondersteuners Jeugd en Gezin in (OJG). We zijn in gesprek met de 
huisartsen om nog voor de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren waarin we 
hen deelgenoot willen maken van onze vraagstukken zodat we vanuit een gezamenlijke 
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verantwoordelijkheid kunnen werken aan oplossingen. 

Samenwerking Jeugdbescherming (Gecertificeerde Instellingen)
We starten met gesprekken met de jeugdbescherming. De jeugdbescherming is een 
belangrijke ingang naar jeugdhulp. We maken daarom met de jeugdbescherming 
samenwerkingsafspraken over de wijze waarop de jeugdbescherming en reclassering in 
de gemeente wordt uitgevoerd. Wij willen dat de regie voor het gezin vooral vanuit het 
sociaal team plaatsvindt. Door de samenhang in de gezinsondersteuning kan een 
kinderbeschermingsmaatregel korter duren en zelfs worden voorkomen. Hiermee gaan 
ook de kosten naar beneden.  

Opbrengsten en kosten van het plan
Met het plan willen we de uitgaven binnen het sociaal domein in evenwicht brengen 
met de inkomsten. De uitvoering van de maatregelen mag echter niet ten koste gaan 
van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen in de 
gemeente Midden-Groningen. Onze ambitie is om het tekort in 2018 met 2 mln. € terug 
te brengen. Dat is een forse ambitie. Voor de uitvoering hebben we daarom een 
projectorganisatie ingericht die met de nodige capaciteit en middelen het plan gaat 
uitvoeren. De incidentele kosten van het plan bedragen € 155.000. Hiervan brengt 
stichting Kwartier Zorg en Welzijn € 60.000 ten laste van de eigen begroting. De 
resterende € 95.000 komt ten laste van het uitvoeringsbudget jeugd. Deze wijziging 
nemen wij mee in de voorjaarsnota. Het implementatieplan heeft een looptijd tot 
voorjaar 2019. Wij stellen u tussentijds op de hoogte van de resultaten

We gaan er vanuit dat we in juli een prognose op kunnen stellen voor de uitgaven voor 
2018. Zodra de prognose gereed is stellen wij u hiervan op de hoogte. In de prognose 
nemen we ook de effecten mee van het implementatieplan. We gaan er vanuit dat In de 
loop van september een trendbreuk in de uitgaven zichtbaar wordt. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen
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R.W. Munniksma H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris
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