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1. Voorstel 

Instemmen om geen zienswijze in te dienen als reactie op de Ontwerpbegroting 2018 PG&Z t.b.v. 

implementatieplan aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp 2de helft 2018. 

 

2. Inleiding 

Op 9 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) een wijziging van de begroting 2018 voorgelegd aan de raden van de 

deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijzen daarop konden indienen. Dit betrof een 

aanpassing van het programma RIGG door het budget 2018 van de RIGG met € 489.500,- te 

verhogen ten behoeve van de implementatie van de resultaten van de Taskforce Sturing Uitgaven 

Jeugdhulp tot 1 juli 2018. Het Algemeen Bestuur heeft deze begrotingswijziging op 6 juli 2018 

vastgesteld. Voor de implementatie-activiteiten in de tweede helft van dit jaar stelt het DB PG&Z 

nu een aanvullende wijziging van de begroting 2018 voor. Uit de aanbevelingen van de Taskforce 

bleek dat vooral personele versterking van de RIGG nodig was.  De voorliggende begrotingswijziging 

moet deze versterking financieel mogelijk maken.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenten in Groningen kopen gezamenlijk de jeugdhulp in via de Regionale Inkooporganisatie 

Groninger Gemeenten (RIGG) wat onderdeel is van gemeenschappelijke regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg. In de loop van 2017 bleek dat er aanzienlijke tekorten ontstonden binnen de 

jeugdhulp. Om betere sturing te krijgen op de uitgaven hebben RIGG en de gemeenten een 
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verbeterplan opgesteld. Voor de RIGG betekent het plan een uitbreiding van de capaciteit. Deze 

uitbreiding is nodig voor beter contractbeheer en het tijdig voorzien van gemeenten van informatie 

over het jeugdhulp gebruik. Om deze uitbreiding mogelijk te maken is een wijziging van de 

begroting van de gemeenschappelijke regeling nodig. De raad mag een reactie indienen op de 

voorgenomen begrotingswijziging door het indienen van een zienswijze. De raad wordt voorgesteld 

om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begrotingswijziging. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr, artikel 35) stelt het Dagelijks Bestuur 

de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Daarvoor geldt een wettelijke termijn 

van acht weken. In verband met de zomervakantie wordt deze termijn verlengd tot 1 oktober a.s. 

Een wijziging van de begroting van de gemeenschappelijke regeling PG&Z brengt een financiële 

verplichting mee voor de gemeente op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze 

zienswijze moet door het Algemeen Bestuur van de PG&Z worden betrokken bij de besluitvorming.  

5. Beoogd effect 

Met de personele versterking van de RIGG kunnen de doelen uit het Implementatieplan sturing 

uitgaven jeugdhulp worden gerealiseerd. Het is gewenst dat de besluitvorming in het Algemeen 

Bestuur conform het voorstel plaats vindt.  

6. Historische context 

De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten is in 2014 ondergebracht in de 

gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. De belangrijkste functie van de RIGG is 

het inkopen van jeugdhulp voor de gemeenten in Groningen. In de loop van 2017 bleek dat er 

aanzienlijke tekorten ontstonden binnen de jeugdhulp. Om betere  sturing te krijgen op de 

uitgaven werd een zg. Taskforce sturing uitgaven jeugdhulp ingesteld. Uit de rapportage van de 

Taskforce bleek o.a. dat de RIGG nog niet voldoende kwaliteit en capaciteit in huis had om de 

inkoopfunctie goed uit te voeren. Met name op het gebied van contractbeheer en het monitoren en 

analyseren van de jeugdhulpstromen schoot de RIGG te kort. Voor het verbetertraject is een 

Implementatieplan sturing uitgaven jeugdhulp opgesteld met een regionaal deel, uit te voeren door 

de RIGG en een lokaal deel uit te voeren door de gemeenten. Voor het bereiken van de doelen zijn 

beide delen van elkaar afhankelijk.  

7. Argumenten 

Het eigen implementatieplan sturing uitgaven jeugdhulp is afhankelijk van het regionale plan 

Het behalen van de resultaten van het eigen implementatieplan moet de RIGG een aantal 

activiteiten voor ons uitvoeren. De twee belangrijkste onderdelen zijn het contractmanagement en 

de data voor onze eigen dashboard en prognose instrument. De begrotingswijziging maakt het 

mogelijk dat hiervoor voldoende capaciteit wordt ingezet.   

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen.  

9. Financiële paragraaf 

Op basis van het verdeelmodel betekent de begrotingswijzing een aanvullende bijdrage van de 

gemeente van € 14.000. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt deze wijziging in de 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 3 augustus 2018 

 Zaak: 2018-023796 

 

 

begroting verwerkt.  

10. Communicatie 

Communicatie loopt via het DB PG&Z 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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