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Voorstel 2: 
Financiële Solidariteit bij de uitgaven voor Jeugdhulp in 2019 en 2020 
 
 

Inleiding 
De Groninger gemeenten zijn ten aanzien van de Jeugdhulpuitgaven in de periode 2015-2017 zowel 
inhoudelijk als financieel1 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. Tegelijkertijd is verzocht om voor de jaren 
2019-2020 een vervolgdiscussie te agenderen.  
 

Solidariteit 2019-2020 
In het bestuurlijk overleg van 21 september 2018 is de solidariteit voor 2019-2020 besproken met de 
wethouders Jeugd aan de hand van een presentatie over verschillende vormen van solidariteit. 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 
(Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten); 

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. 

 
Overwegingen voor deze keuze zijn de volgende: 

 Er is onvoldoende draagvlak voor uitbreiding van het solidariteitspakket 2018. Het is wenselijk dat de 
afzonderlijke gemeenten zelf het beleid bepalen en verantwoordelijk zijn voor de eigen uitvoering en 
daaruit voortvloeiende kosten. 

 Uitzondering hierop is Jeugdhulp met hoge kosten en beperkte invloed van beleid van gemeenten op 
instroom hiervan (betreft pakket 2018: LWI en Jeugdhulp Plus, waar sprake is van kanssolidariteit2). 
Het is namelijk wenselijk om mogelijke jaarlijkse uitschieters bij deelnemende gemeenten te dempen 
door de grote gemene deler van de regio.  

 Het is wenselijk dat het solidariteitspakket voor een langere periode wordt vastgesteld (2019-2020). 
Hierdoor kunnen de financiële gevolgen van overhevelingen vanwege solidariteit voor meerdere jaren 
worden vergeleken.  

 Voor de periode daarna zal opnieuw worden bezien of en zo ja in welke mate Groninger gemeenten 
nog financieel solidair willen zijn. 

 
In de vergadering van 19 oktober 2018 heeft het Dagelijks Bestuur PG&Z besloten de keuze van de 
wethouders Jeugd over te nemen: het DB heeft het voorgenomen besluit genomen de systematiek van 
financiële solidariteit zoals gehanteerd is in 2018, vast te stellen voor de jaren 2019 en 2020. Dit 
voorgenomen besluit wordt nu eerst om zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten 
voorgelegd. 

                                                           
1 Van 2015 t/m 2017 waren de gemeenten volledig solidair op de ZIN en van 2016 t/m 2017 ook op het PGB budget 
2 Kanssolidariteit is in dit geval de solidariteit tussen gemeenten die wel en gemeenten die niet te maken krijgen met 
aanvragen voor deze relatief dure voorzieningen. 


