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Geacht College, 

Het is een gegeven dat de nieuwe Gemeente Midden-Groningen veel inwoners heeft met een 

inkomen op of onder de armoede grens; veel inwoners heeft die intensief gebruik maken /moeten 

maken van de jeugdhulpverlening; deze mensen veelal in slechte huizen wonen; vanwege de hoge 

kosten zorg mijden met als gevolg vaak gezondheidsproblemen hebben. Kortom een gemeente met 

grote sociale problemen. 

In de korte tijd dat onze adviesraad nu bestaat hebben wij van Uw College een aantal belangrijke 

adviesaanvragen ontvangen en beantwoord. Veelal ging het hier om ofwel een harmonisatie van 

beleid van de drie voormalige gemeenten ofwel vroeg U de adviesraad Sociaal Domein advies over 

nieuw beleid voortvloeiend uit Uw Collegeprogramma. We kunnen stellen dat de belangrijkste 

aanvragen de volgende waren: De Strategische Visie Sociaal Domein; het Implementatieplan Jeugd; 

Plan van Aanpak Ontwikkeling Sociale Teams; de Woonvisie en een aantal daaraan gerelateerde 

velden. De adviesraad heeft zich uitvoerig gebogen over de materie en geconcludeerd dat Uw visie 

op dit domein met name gericht was op de eigen regie en zelfredzaamheid van de gebruikers. De 

zogenaamde Participatie Maatschappij was het beoogde doel. Binnen de adviesraad heeft dit 

meerdere keren tot discussies geleid omdat de omvang van de sociale problemen het voeren van 

eigen regie bemoeilijkt zo niet haast onmogelijk maakt. Veel van de door de raad uitgebrachte 

adviezen lagen dan ook op het terrein van het mensen ondersteunen in het weer grip krijgen op hun 

eigen leven.  

Echter in de loop van het jaar bleek deze transitie in het sociaal domein tot een enorme 

kostenverhoging te leiden. Niet alleen in Midden-Groningen het beeld maar ook landelijk. Immers 

het Rijk had met een behoorlijke korting flink wat rijkstaken over de schutting van de gemeenten 

gegooid. Voor Midden-Groningen komt daar ook nog bij dat het algemeen bekend is dat een 

herindeling op zich ook al tot een verhoging van de kosten leidt. Dit alles zorgde ervoor dat U onze 

Raad in juni een aantal niet geringe bezuinigingsvoorstellen voorlegde ter advisering. 

De Adviesraad heeft deze voorstellen uitvoerig in een aantal rondes met zowel de 

Portefeuillehouders in Uw College als ook in ambtelijke overleggen en in eigen gelederen besproken. 



Veel van Uw voorstellen hebben de Adviesraad nogal wat hoofdbrekens gekost. In de meeste 

gevallen waren de voorstellen in onze ogen ongewenst en naar onze mening inconsistent en 

contraproductief in relatie tot de Strategische Visie Sociaal Domein. Vaak gericht op de korte termijn 

en zeker geen structurele oplossing van de problematiek.  

Als het klopt dat de Strategische Visie Sociaal Domein in grote mate is gebaseerd op het 

gedachtengoed van de heer Gert Schout, dan zou beleidsombuiging substantieel geld besparen. 

Immers dat is zijn visie. Vertrouwen op die visie en sturing hierop zou dus impliceren dat de huidige 

tekorten in het Sociaal Domein van tijdelijke aard zijn. 

De voorgelegde bezuinigingsvoorstellen leveren in onze ogen zelfs een contra-effect op, waarbij 

vooral de bezuinigingsvoorstellen die gericht zijn op preventie door onze raad als zeer ongewenst 

worden ervaren omdat zij de meest kwetsbare inwoners in Midden-Groningen zeer zwaar zullen 

treffen.  

Met de hiervoor gestelde motivatie kan de Adviesraad Midden-Groningen dan niet anders dan een 

Negatief Advies uitbrengen op de bezuinigingsvoorstellen in het Sociaal Domein. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Adviesraad Sociaal Domein.  

 

 


