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1. Voorstel 

 Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:  

1. Een ontwerpwijziging van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg, gebaseerd op het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 (Regionale 

Inkooporganisatie Groninger Gemeenten); 

2. Een besluit tot het voortzetten van de financiële solidariteit bij een deel van de uitgaven 

voor jeugdhulp 2019 en 2020; 

3. Het vaststellen van een verdeelsleutel voor de solidaire en gemeenschappelijke kosten van 

de jeugdhulp in 2019 en 2020.   

 

2. Inleiding 

Begrotingswijziging 

Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg Groningen (GR PG&Z) de beleids- en financiële begroting 2019 vastgesteld, 

nadat de ontwerpversie aan de raden van de deelnemende gemeenten was voorgelegd. In deze 

begroting zijn de gevolgen van de aanbevelingen uit het project Sturen op uitgaven Jeugdhulp en 

van de Taskforce van gemeentesecretarissen nog niet meegenomen. Deze aanbevelingen zijn 

verwerkt in het Bedrijfsplan van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten voor 

jeugdhulp (RIGG) voor de jaren 2019-2020 en in een geactualiseerde begroting voor 2019. Op 19 

oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur van de GR PG&Z het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 

vastgesteld en een daarop gebaseerde ontwerpbijstelling van de begroting 2019 PG&Z besproken. 

Met deze bijstelling wordt het programma RIGG in de begroting 2019 in lijn gebracht met de 

aangepaste taken zoals beschreven in het Bedrijfsplan.  

 

Voorzetting financiële solidariteit uitgaven jeugdhulp 
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In het bestuurlijk overleg van 21 september 2018 is de solidariteit voor 2019-2020 besproken met 

de wethouders Jeugd. Daar hebben zij zich uitgesproken voor continuering van de financiële 

solidariteit van 2018 voor de jaren 2019-2020. Het solidaire pakket voor 2019-2020 ziet er dan als 

volgt uit:  

▪ De gezamenlijke kosten voor: 

A. Niet-cliëntgebonden kosten; subsidies en voorzieningen en de bedrijfsvoeringskosten van de 

RIGG; 

B. de beschikbaarheidskosten voor crisisverblijf en Het Poortje; 

▪ De solidariteit voor: 

C. de Jeugdhulp die wordt verleend door de Landelijk Werkende Instellingen (LWI), en de 

Jeugdhulp Plus. 

Het voorstel is om de verdeling van de kosten te baseren op de gemiddelde verhouding van de 

integratie uitkering in de afgelopen jaren.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenten in de provincie Groningen kopen gezamenlijk de jeugdhulp in. Hiervoor hebben de 

gemeenten een inkooporganisatie opgericht (RIGG). Deze inkooporganisatie hebben de gemeenten 

ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. De gemeenten 

vinden het noodzakelijk dat de RIGG organisatorisch wordt versterkt o.a. om de jeugdhulp beter in 

te kunnen kopen en de gemeenten goed te voorzien van informatie en advies. Dat moet de 

gemeenten in staat stellen beter te sturen op de uitgaven. De begrotingswijziging van de 

gemeenschappelijke regeling moet er voor zorgen dat er geld beschikbaar is voor de versterking 

van de RIGG. De gemeente Midden-Groningen kent grote financiële vraagstukken met betrekking 

tot de kosten van de jeugdhulp. Het versterken van de RIGG is daarmee in het belang van onze 

gemeente.  

Voor het grootste deel van de uitgaven van jeugdhulp betaalt de gemeente de hulp per kind. Voor 

een deel van de uitgaven van de jeugdhulp kunnen we de kosten niet 1 op 1 koppelen aan hulp per 

kind per gemeente. De gemeenten hebben tot en met 2018 afgesproken deze kosten gezamenlijk te 

dragen. Dat doen we onder de noemer financiële solidariteit. Nu wordt voorgesteld om deze 

solidariteit voor de jaren 2019 en 2020 te verlengen. Hierbij worden de kosten verdeeld op basis 

van een verdeelsleutel zoals we die in de afgelopen jaren hebben toegepast.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze 

indienen ten aanzien van voorgenomen besluiten van het Algemeen Bestuur van een 

gemeenschappelijke regeling. 

5. Beoogd effect 

1. Met het vaststellen van de begrotingswijziging kan het bedrijfsplan van de RIGG worden 

uitgevoerd.  

2. Door het verlengen van de financiële solidariteit kunnen we een aantal taken effectief en 

efficiënt uitvoeren.  

 

6. Historische context 

Begrotingswijziging 
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In 2014 hebben de Groninger gemeenten besloten om samen de jeugdhulp in te kopen. Hiervoor 

werd een slanke inkooporganisatie ingericht onder de paraplu van de GR PG&Z. De kernorganisatie 

van de RIGG werd aangevuld met beleidscapaciteit uit de deelnemende gemeenten. De RIGG was 

daarmee ook een platform voor de gemeentelijke samenwerking. De afgelopen jaren bevond de 

RIGG zich in een pioniersfase. Door het ontstaan van de tekorten op de Jeugdhulp werd duidelijk 

dat de RIGG zich moest door ontwikkelen tot professionele beheersorganisatie. Om dat mogelijk te 

maken is in overleg met de gemeenten het bedrijfsplan 2019-2020 opgesteld.  

 

Financiële solidariteit 

De Groninger gemeenten zijn ten aanzien van de Jeugdhulpuitgaven in de periode 2015-2017 zowel 

Inhoudelijk als financieel volledig solidair geweest. Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst van de 

wethouders jeugd in september 2017 bleek er geen draagvlak meer te zijn voor volledige financiële 

solidariteit. Voor het jaar 2018 hebben de gemeenten besloten door te gaan met de inhoudelijke 

solidariteit en de financiële solidariteit beperkt in te vullen.  

 

De financiële solidariteit is altijd gebaseerd op basis van de hoogte van de integratie uitkering per 

gemeente. De integratie uitkering is nu opgenomen in de algemene uitkering van het 

gemeentefonds waardoor we geen actuele percentage meer hebben voor de verdeling. Daarin 

wordt in het voorstel voorzien door uit te gaan van een gemiddelde over de afgelopen jaren.  

 

7. Argumenten 

1. De sturing op de uitgaven van de jeugdhulp in onze gemeenten is sterk afhankelijk van het goed 

functioneren van de RIGG. Het bedrijfsplan van de RIGG voor 2019-2020 voorziet in een versterking 

van de organisatie Met deze versterken verwachten wij dat de RIGG ons kan voorzien van de juiste 

informatie en advies. Dat stelt ons in staat om het Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp 

uit te voeren. Dat moet er toe bijdragen dat wij onze financiële doelstellingen kunnen realiseren; 

2.  Er is provincie breed bestuurlijk draagvlak voor het voortzetten van het solidariteitspakket 

2018. Het gaat hier o.a.  om onderdelen van de jeugdhulp met hoge kosten, waar de gemeenten 

maar beperkt invloed op hebben. Sommige kosten kunnen per jaar per gemeenten behoorlijk 

verschillen. De solidariteit heeft budgettair een dempend effect op deze uitschieters. Om daarvan 

profijt te hebben is het wenselijk dat het solidariteitspakket voor een langere periode wordt 

vastgesteld (2019-2020). 

3. De verdeling van de solidariteitsbijdrage is de afgelopen jaren altijd gebaseerd op de integratie 

uitkering. Deze verdeling doet het meest recht aan de mate waarop de gemeenten een beroep 

doen op de voorzieningen. Er is namelijk binnen het verdeelmodel een relatie tussen de 

maatschappelijke problematiek en de hoogte van de uitkering. Het voorzetten van deze verdeling 

heeft ook de minste herverdelingseffecten.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

De aanvullende uitgaven t.b.v. de RIGG drukken extra op het tekort wat we voor 2019 voorzien 

binnen de jeugdhulp. Maar het bedrag is relatief in verhouding tot de totale uitgaven ten behoeve 

van de jeugdhulp en we verwachten dat het effect van deze investering een veelvoud zal zijn.   

9. Financiële paragraaf 
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In de begroting 2019 PG&Z die op 6 juli 2018 is vastgesteld, is voor het programma RIGG een bedrag 

opgenomen van € 2.310.000. Dit bedrag was uitsluitend gebaseerd op een indexatie van de 

begroting 2018 voor loon- en prijsontwikkelingen. De ontwerpwijziging van de begroting 2019 gaat, 

op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020, uit van een bedrage van € 2.855.000. Ten opzichte 

van de oorspronkelijke begroting 2019 is dat € 545.000 hoger. Het verschil zit met name in de 

implementatie van het advies van de Taskforce om de werkzaamheden en de werkwijze van de 

Taskforce onder te brengen in de reguliere lijn bij de RIGG.   

Het oorspronkelijke aandeel Midden-Groningen was € 268.183. In de primaire begroting 2019 zijn 

we uitgegaan van € 264.950. Dit betekent bij de nieuwe bijdrage € 2.855.000 x 12,28% = € 350.594 

een tekort van € 85.644. De bijdrage aan het solidariteitsdeel is in het geraamde budget voor de 

inkoop van Zorg In Natura opgenomen. Een besluit van het AB om de begroting te wijzigen kan de 

raad alleen beïnvloeden via een zienswijze. Gelet op het bestuurlijke voortraject van dit besluit 

gaan we er van uit dat het AB instemt met de wijziging. De verhoogde bijdrage aan de PG&Z 

betrekken we bij de voorjaarsnota. Daarbij wordt de financiële taakstelling binnen het sociaal 

domein met het genoemde bedrag verhoogd.  

 

10. Communicatie 

N.v.t. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Raadsbrief van het DB PG&Z van 10 januari 2019; 

2 Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z,  

3 Financiële Solidariteit bij de uitgaven voor Jeugdhulp in 2019 en 2020; 

4 Verdeelsleutel solidaire en gemeenschappelijke kosten Groninger gemeenten voor jeugdhulp in 

de periode 2019-2020.  
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