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Onderwerp: Gemeentelijke samenwerking inkoop jeugdhulp  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de loop van oktober moeten wij een besluit nemen of en op welke wijze Midden-Groningen de 

jeugdhulp blijft inkopen samen met de andere gemeenten in Groningen. In onze memo van 5 juni 

2019 hebben wij u geïnformeerd over het besluitvormingsproces. Samengevat bestaat het proces 

uit twee provinciale bestuurlijke conferenties, waarna het Dagelijks Bestuur van de PG&Z (DB) 

begin oktober een advies voorlegt aan alle colleges. We hebben de raadswerkgroep sociaal domein 

gevraagd op welke wijze de raad bij deze besluitvorming moet worden betrokken. Uiteindelijk is 

besloten om dat in de vorm te doen van een consultatieve raadscommissie op 12 september.  

 

De bestuurlijke conferenties zullen zich richten op de volgende vragen: 

- wat gemeenschappelijk ingekocht gaat worden, 

- welk deel van de jeugdhulp via aparte percelen ingekocht gaat worden, 

- en wat eventueel door een Individuele gemeente of gemeenten zelf wordt ingekocht. 

 

Ter voorbereiding van de conferenties op 11 september heeft het DB een aantal ‘huiswerkvragen’ 

voorgelegd aan de gemeenten. Wij kunnen uw inbreng van 12 september daardoor niet meer 

meenemen in deze conferentie, maar wel in de tweede bestuurlijke conferentie van 4 oktober. 

Onze antwoorden op de vragen treft u als bijlage bij deze brief aan. Daarnaast sturen wij u ter 

informatie het rapport ‘Regionale Samenwerking Jeugdhulp, een verkenning van bestuurlijke 

keuzes’ dat in opdracht van het DB t.b.v. de bestuurlijke conferenties is opgesteld.  

 

In de commissie van 12 september kunnen de ‘huiswerkvragen’ van het DB en onze antwoorden het 

uitgangspunt vormen voor beraadslaging, samen met een algemene vraag over de samenwerking. 

Ook kunnen wij u dan mondeling een eerste impressie geven van de bestuurlijke conferentie van 11 

september.  
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Hoewel we in het rapport van Significant aanknopingspunten zien dat de gemeenten in Groningen 

een vorm van samenwerking willen voorzetten weten we nog niet wat de conferenties gaan 

opleveren. We kunnen niet uitsluiten dat een belangrijk deel van de gemeenten afziet van de 

gezamenlijke inkoop en samenwerking. Een dergelijke situatie plaatst ons voor nieuwe financiële 

en organisatorische vraagstukken. In onze ogen ligt een belangrijk deel van de antwoorden in het 

vinden van nieuwe vormen van samenwerking met 1 of meerdere gemeenten.  

 

Aanleiding 

De Groninger gemeenten hebben de decentralisatie van de jeugdhulp vanaf de start gezamenlijk 

opgepakt. Dat begon in 2014 met het zogenaamde Regionaal Transitie Arrangement 2015-2017. 

Hierin hebben de Groninger gemeenten en de jeugdhulpaanbieders afspraken gemaakt over de 

samenwerking en de uitvoering van een deel van de gedecentraliseerde jeugdhulptaken. Een deel, 

omdat de toegang naar de jeugdhulp en de ‘preventieve’ basisvoorzieningen de 

verantwoordelijkheid is van de individuele gemeente. Een belangrijk onderdeel van het 

arrangement was om de inkooprol van de (geïndiceerde) jeugdhulp te beleggen bij een Regionale 

Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) binnen de gemeenschappelijke regeling Publieke 

Gezondheid en Zorg (GR. PG&Z). Naast de inkoop werd ook de gemeentelijke samenwerking hier in 

ondergebracht. Deze samenwerkingsconstructie is in 2016 verlengd tot eind 2020. Dit jaar moet er 

een besluit worden genomen hoe de jeugdhulp na 2020 wordt ingekocht. 

 

De vragen 

De werkgroep sociaal domein heeft aangegeven graag een discussie te willen op basis van een 

aantal concrete vragen. Wij willen daarin voorzien door één hoofdvraag voor te leggen en verder 

uw mening te vragen over onze antwoorden op de huiswerkvragen van het DB. Daarmee bereiken 

we dat de commissie van 12 september aansluit op de inhoud van de bestuurlijke conferenties. Wij 

leggen u daarom de volgende hoofdvraag voor: 

 

Moet Midden-Groningen de jeugdhulp samen met de andere Groninger gemeenten blijven inkopen 

en daarvoor gebruik blijven maken van de ‘open house’-procedure? 

 

Toelichting 

De Jeugdwet verplicht gemeenten niet expliciet om samen te werken, maar in de Memorie van 

Toelichting bij de Jeugdwet is wel opgenomen dat gemeenten regionaal of bovenlokaal samen 

zullen werken of dat het voor de hand ligt dat zij dit zullen doen. Het belangrijkste argument 

daarvoor is dat het voor een individuele gemeenten vrijwel onmogelijk is het complexe landschap 

van de jeugdhulp te bedienen. Alleen door het samenbrengen van de benodigde kennis, kunde en 

daadkracht kan de jeugdwet efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Hierbij geldt dat hoe 

specialistischer hoe groter het belang van samenwerking. Dat loopt op naar samenwerking op 

landelijk niveau voor de hoog specialistische hulp. 

 

Voor de inkoop van de jeugdhulp maken we nu gebruik van de ‘open house’-procedure. Dat is een 

flexibele manier om jeugdhulpaanbod beschikbaar te stellen. Het biedt de mogelijkheid om 

gedurende de contractperiode het aanbod aan te passen aan de lokale vraag. Dat is een belangrijk 

voordeel t.o.v. aanbesteding via een overheidsopdracht of het werken met subsidies. Het succes 

van een ‘open house’-procedure hangt in sterke mate af van de wijze waarop inwoners 
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ondersteund worden in het proces van zorgtoeleiding. Dat betekent dat de kwaliteit van de lokale 

toegang hoog moet zijn. In de komende periode is dat een belangrijk doel binnen de 

doorontwikkeling van de sociale teams. Als nadeel voor de open house constructie geldt dat er 

weinig mogelijkheden zijn om via de inkoop te sturen op de uitgaven bijvoorbeeld door het 

instellen van budgetplafonds. Dat nadeel willen we met de doorontwikkeling van de sociale teams 

opvangen. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het stelsel bij de 

gemeente zelf (en niet bij het collectief van de samenwerkende gemeenten).  

 

Volgens ons biedt de Open House constructie de ruimte om onze ambities die wij hebben 

geformuleerd in het kader van de doorontwikkeling van de sociale teams, het implementatieplan 

sturing uitgaven jeugdhulp en de strategische visie te realiseren. Andere vormen van inkoop zoals 

subsidie of aanbesteden kennen deze ruimte niet of veel minder. De samenwerking met de andere 

gemeenten zien we als een voorwaarde om de inkoop betaalbaar te houden en de kwaliteit en 

continuïteit van het zorgaanbod te waarborgen. Omdat Open House wat betreft omvang van de 

zorg flexibel is, biedt het ook nog de mogelijkheid dat de gemeente zelf delen van de hulp inkoopt 

wanneer daar behoefte aan is. Hierbij denken wij aan een specifieke aanpak van kwetsbare 

doelgroepen op basis van onze strategische visie. Op basis van deze overwegingen zijn we van 

mening dat de huidige samenwerking met de Groninger gemeenten moet worden voortgezet voor 

de periode na 2020.  

 

Huiswerkvragen 

Ter voorbereiding van de bestuurlijke conferentie heeft het DB 13 vragen aan ons voorgelegd. Deze 

vragen hebben wij vanuit de kaders van onze strategische visie, de bezuinigingstaakstelling 

(Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp/ aanpak 300 gezinnen) en de doorontwikkeling van 

de sociale teams beantwoord (bijlage huiswerkvragen). Aanvullend op onze hoofdvraag willen we 

graag met u in gesprek over onze antwoorden op de huiswerkvragen. Sluiten die antwoorden aan 

bij uw verwachtingen over hoe het jeugdbeleid en de inkoop van de jeugdhulp moet worden 

uitgevoerd? 

 

Wij hopen dat we met deze brief en de bijlagen u van voldoende informatie hebben voorzien voor 

de raadscommissie van 12 september.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


