
               
 

 
Motie  vreemd aan de orde van de dag 
 
De raad van de Gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op 25 april 2019 
 

Onderwerp: Overschrijding budgetten Jeugdhulp 
 

De Gemeenteraad gehoord de beraadslaging: 
 
Constaterende dat:  
 

 Het budget dat bij het Rijk en de Provincie beschikbaar was voor de Jeugdhulp in 
2015 met een korting van 15% is overgedragen aan gemeenten; 

 Dat de gemeenten hebben geprobeerd het met minder middelen te doen en daartoe 
in Groningen een gemeenschappelijk inkooporganisatie hebben opgericht, de RIGG; 

 Dat keer op keer is gebleken, dat de problematiek onder jeugdigen in de gemeente 
Midden-Groningen van een dusdanige aard is, dat daar niet zonder meer op gekort 
kan worden; 

 Dat de verandering van werkwijze niet op voorhand heeft geleid tot minder 
uitgaven; 

 De stijgende tekorten op de jeugdhulp nu en in de komende jaren er toe zal leiden 
dat de Gemeente Midden-Groningen steeds meer in de rode cijfers zal schieten; 

 Dat er toe leidt dat wij ombuigingen zullen moeten doorvoeren om de financiën wél 
op de orde te houden; 

 Dat veel meer gemeenten om ons heen met dezelfde overschrijdingen van de 
budgetten voor de jeugdzorg te maken hebben. 

 
 
Is van mening dat: 
 

 De financiële overschrijdingen in de Jeugdhulp niet zouden mogen leiden tot een 
complete ombuigingsoperatie van onze gemeente zoals het verhogen van de OZB; 

 Het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen door te komen met een forse 
verhoging van het budget voor de Jeugdhulp, gebaseerd op goede analyse van de 
problematiek; 

 Het zogenaamde objectief verdeelmodel moet wijzigen, zodat het meer recht doet 
aan de zware sociale problematiek in gemeenten als Midden-Groningen. 

 
 
Vraagt het College: 
 

 Om bij het kabinet een forse, structurele verhoging van het budget voor de 
Jeugdhulp te bepleiten en hen te verzoeken het objectief verdeelmodel te 
veranderen; 

 Daarin samen met de VNG op te trekken, omdat veel meer gemeenten last hebben 
van tekorten in de Jeugdhulp. 

 
 



               
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 

Slochteren, 25 april 2019 
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   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

……….………………….,   griffier                

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


