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Geachte Adviesraad Sociaal Domein,  

 

Hartelijk dank voor het advies dat u ons heeft gegeven over de bezuinigingen op Jeugd en Wmo. U 

beschrijft in uw advies de context waarbinnen Midden-Groningen in het sociaal domein moet 

opereren. Dat is een context van kwetsbaarheid op meerdere fronten. In Midden-Groningen is er 

grote sociale problematiek. Daar wordt echter weinig rekening mee gehouden in de verdeling van 

het jeugdhulpbudget. Dit maakt dat we – naast een inhoudelijke opgave – ook voor een forse 

financiële opgave staan.  

 

We hebben hiervoor inmiddels een aantal maatregelen getroffen. Het implementatieplan Jeugd 

sorteert inmiddels effect. Echter, nog onvoldoende om de tekorten die we hebben op te kunnen 

vangen. Dat maakt dat we op korte termijn een opgave hebben om ook financieel weer in de pas te 

komen.  

 

In uw brief brengt u een negatief advies uit. Op basis van de gesprekken die u hierover heeft 

gevoerd met de portefeuillehouders en met de ambtelijke staf interpreteren wij dit als grote 

zorgen voor de gevolgen voor de kwetsbare inwoners. U heeft begrip voor de situatie van de 

gemeente en de noodzaak tot bezuinigingen. U vraagt aandacht voor de consistentie met de visie 

Sociale Veerkracht en u roept op om te blijven investeren in preventief beleid.  

 

In het voortraject hebben we een groot aantal mogelijke maatregelen in beeld gebracht. Daarvan 

hebben we een aantal laten afvallen. Omdat deze in strijd zijn met onze inzet op het versterken 

van de sociale veerkracht. Maar ook omdat sommige voorstellen erg nadelig uitpakken voor groepen 

inwoners.  

 

De zorgen die u uitspreekt in uw brief delen wij. We beseffen ons dat we ondanks het voortraject 

en de schifting die we hebben gemaakt toch een aantal maatregelen moeten treffen die pijn doen. 
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De gemeenteraad zal in het najaar over het definitieve pakket aan maatregelen besluiten. We 

willen graag met u in overleg op welke manier we de gekozen maatregelen die impact op de 

inwoner hebben het beste kunnen implementeren. Voor een zo zacht mogelijke landing.  

 

U als Adviesraad Sociaal Domein heeft uw wortels in de samenleving. U weet wat er speelt in de 

verschillende gremia en bij onze inwoners. We willen u vanuit die rol en positie vragen om ons 

actief te informeren over de effecten van deze maatregelen nadat we ze hebben ingevoerd. Dit 

kunt u doen via de ambtelijk ondersteuner van de adviesraad.  

 

Nogmaals dank voor uw advies en we blijven graag in goed overleg met u over deze 

bezuinigingsmaatregelen en de effecten hiervan. Eind september is wethouder Boersma aanwezig 

bij uw vergadering waar dit onderwerp geagendeerd staat voor verdere bespreking.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


