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Nr. Verslaglegging raadscommissie Gemeente Midden-Groningen 13 juni 2019,  

19.30 – 21.53 uur in de Commissiekamer, gemeentehuis Slochteren 

1. Opening  
 
De voorzitter: opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
De presentielijst zal rondgaan en aan de commissieleden wordt verzocht de presentielijst te 
tekenen. In verband met de parallelle zitting is het de bedoeling dat bij het wisselen van 
raadscommissie ook in de andere vergaderruimte de presentielijst wordt getekend.  
 

2.  Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.  Mededelingen vanuit college 
 
Vanuit het college zijn er geen mededelingen. 
 

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen burgers die van het spreekrecht gebruik wensen te maken. 
 

5.  Vaststellen re-integratiebeleid Midden-Groningen tevens vastsellen van de re-
integratieverordening participatiewet 
 
Inleiding 

De voorzitter: Het nieuwe re-integratiebeleid 2020-2023 is deels een voortzetting van de 
beleidskeuzes die reeds in 2015 gemaakt zijn (Participatiewet). Daarnaast is sprake van nieuw 
beleid. In het nieuwe beleid ligt het accent op de kwetsbare jongeren, nieuwe premiebeleid 
voor mensen die parttime werken, meer ruimte voor mensen die als (parttime) zelfstandige aan 
de slag willen en scholing om de mismatch met de arbeidsmarkt te verkleinen. Om kwetsbare 
jongeren toekomstperspectief te bieden zal de komende jaren de focus op hen komen te liggen. 
Zo komen jongeren niet op de wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn 
zonder een traject in de richting van school of werk. 
Aan de raad wordt gevraagd hier kennis van te nemen, in te stemmen met de notitie re-
integratiebeleid Midden-Groningen 2020-2023, kennis te nemen van en in te stemmen met de 
re-integratieverordening Participatiewet Midden-Groningen 2020, in te stemmen met de 
verlenging van het project Meer doen met nieuwkomers tot de inwerkingtreding van het nieuwe 
inburgeringsstelsel, de kosten van het project te dekken uit de gelden extra impuls die de 
gemeente ontvangt van het Rijk in 2019 en 2020. 
Eerste termijn 

Mevrouw Feenstra (SP) geeft vijf goede punten van het voorstel aan: Er zijn bijeenkomsten 
geweest waarop mensen hun mening over het re-integratiebeleid hebben kunnen geven; het is 
goed dat zo min mogelijk externen worden ingehuurd indien het werk ook door mensen van de 
gemeente kan worden verricht. Dat scheelt tijd en geld; het feit dat er gegaan wordt voor het 
laaghangend fruit is mooi. Laat daar de volledige inzet ook op zijn, zodat er meer mensen zo 
snel mogelijk uitstromen en het geld weer ingezet kan worden voor andere mensen. Het 
onderzoek hierover wordt met veel verwachting tegemoet gezien. Wanneer vindt het onderzoek 
plaats; de premie voor langere tijd om mensen te stimuleren aan het werk te gaan. Het is 
fantastisch dat die er nu komt. Tien procent kan net dat verschil maken waardoor mensen er 
voor kiezen om iets te gaan doen; tot slot, wordt de SP blij van het idee dat goed wordt ingezet 
op kwetsbare jongeren. 
Er zijn ook kritische punten: 1) Er wordt weinig vermeld over preventie voor mensen onder de 
16 jaar. Het inzetten vanaf 16 jaar, is te laat. Investeren in de kinderen zou kunnen zorgen dat 
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een generatie opgroeit met het idee dat ze wel wat waard zijn. Hier moet rekening mee worden 
gehouden in de aanpak. 2) De SP heeft zorgen over de zelfstandigen, onder andere in verband 
met de inkomstenkortingen. Mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt hebben meer 
moeite met het bijhouden van een boekhouding. Wanneer er eerst wordt gekort en later blijkt 
dat er teveel gekort is dan blijven deze mensen met veel schulden zitten. Jaarverslagen lezen 
en conclusies daaruit trekken is zeer specialistisch werk. De SP heeft begrepen dat een Bbz 
specialist is aangenomen per 1 januari. Dit blijft een punt van zorg die de SP in de gaten zal 
houden. De fractie wil graag een reactie van het college over eventuele concurrentie. Wordt de 
ene bakker gesubsidieerd terwijl een andere bakker kapot gaat? 3. er zijn zorgen over het 
project “Meer doen met nieuwkomers”. Waar de SP vraagtekens bij heeft is of dit wel integraal 
wordt aangepakt. Bij de intake kan het dossier al opgevraagd worden bij de IND, waardoor de 
situatie bekend is. Er kan meer uit dit informatiesysteem worden gehaald dan bekend is. Ook de 
samenwerking met andere disciplines is van belang. Er zijn bij deze gezinnen vaak meerdere 
mensen betrokken en onderling contact is nuttig. Er zijn verbeterpunten te behalen. Hoe ziet 
het college dat? 
 
Conclusie: de werkconsulenten hebben een te hoge caseload, er is eigenlijk altijd te weinig geld 
om iedereen op een goede manier te begeleiden. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat door het 
hebben van zorgen over schulden, relaties en andere zaken de blik in de wereld veel kleiner 
wordt, waardoor mensen veel minder in staat zijn om aan het werk te gaan.  
 
De SP is van mening dat de beste keuzes in dit beleid zijn gemaakt en hoopt dat er echt iets 
gedaan wordt met de aanbevelingen van zowel de adviesraad als van deze raad, zodat er voor 
de inwoners die langs de kant staan flinke stappen gezet kunnen worden richting werk.  
 
De heer Fledderus (PvdA): In de gemeente staan veel mensen buiten spel en dat veroorzaakt 
veel ellende. De mensen kunnen niet mee in het hoge tempo van de maatschappij. Daarbij komt 
dat het rijk steeds meer taken naar de gemeenten overhevelt en tegelijkertijd bijbehorende 
budgetten verkleint. De PvdA staat voor alle mensen, ook voor hen die in de knel zitten en 
minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Mensen moeten van een toekomst kunnen dromen, 
maar daar moet het niet bij blijven. De fractie van de PvdA vindt de voorliggende stukken van 
grote kwaliteit en ze geven veel vertrouwen in de organisatie. Een groot compliment voor de 
opstellers.  
Er zijn nog enkele punten die aandacht verdienen: ten eerste de wachtlijst beschut werk. Het 
oplossen van de wachtlijst is een maatschappelijke plicht. Het is aantrekkelijk om te doen, 
maar vooral goed voor de mensen die het betreft. Het is beter te investeren dan te snijden; ten 
tweede het stimuleren van mensen naar een eigen bedrijf. Dit is op zich prima, maar er moet 
worden gewaakt dat niet de ‘dagloner van de twintigste eeuw’ opnieuw wordt ingevoerd. 
Onverzekerde en pensioen loze dagloners wil de PvdA niet hebben. Ten derde, de herijking van 
de strategie door BWRI. De fractie kan zich vinden in de voorgestelde aanpak en kijkt uit naar 
de presentatie van de strategische visie. De PvdA complimenteert de opstellers nogmaals met 
de hoge kwaliteit van de stukken en hoopt dat voor veel mensen een transitie naar zinvol werk 
gerealiseerd kan worden en dat mensen weer kunnen dromen.  
De fractie kan zich vinden in de voorgestelde beslispunten. 
 
De heer Fennis (D’66): Het doel voor 2030 ligt vast in Global goal 8 en het gaat om duurzame 
inclusieve en bestendige economische groei en volledige productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen. In het voorliggende stuk wordt niet ingestoken op zinvol en 
betekenisvol werk, maar op het stimuleren van het door zoveel mogelijk mensen zoveel 
mogelijk meedoen. Het stuk lijkt meer gestoeld op een financiële ondergrond. Niet op zo zinvol 
en zo betekenisvol geluk. De participatie zou op zich al moeten leiden tot een verbetering. Het 
is gedefinieerd als minimaal zes maanden minimaal 24 uur per week aan het werk. Hiermee 
wordt geen goed betaalde baan bereikt. Als de gemeente mensen duurzaam aan het werk wil 
hebben dan moet de insteek zijn dat mensen van hun inkomen al hun kosten kunnen betalen.  
De fractie gaat graag mee met de adviezen van het sociaal domein. Wat is de definitie van 
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geslaagd, hoe worden de beoogde effecten behaald en wat is de planning.  
Hoe verklaart de wethouder dat slechts zeven keer gebruik is gemaakt van de studietoeslag, 
terwijl mensen juist meer moeten studeren en bijscholen om aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt. Er zijn ruim duizend mensen en hiervan hebben slechts zeven van de 
scholingsregeling gebruik gemaakt. Ruim de helft van de mensen krijgt helemaal geen werk 
aangeboden. De gemeente moet voor deze mensen ook iets kunnen realiseren zodat zij ook een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij. De fractie van D’66 zou meer 
eigen regie willen hebben. Er gaat 2,4 miljoen euro naar jobcoaches, maar mensen moeten ook 
zelf een traject kunnen kiezen, er zou meer aandacht moeten zijn voor parttime 
ondernemerschap. Hier hoort ook mentorschap bij. Te denken valt aan een experiment waarbij 
mensen een basisinkomen ontvangen waarbij mensen in een coöperatie zitten of 
regelvrijebijstand ontvangen en waarbij mensen de ruimte krijgen om geld te verdienen en pas 
na een jaar wel of niet moeten terugbetalen. Dit geeft mensen de ruimte om zich verder te 
ontplooien. Dit is op dit moment juridisch mogelijk.  
D’66 is het eens met de zorgen van de SP. Het re-integratiebeleid moet beter worden 
gemonitord en teruggekoppeld.  
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks) geeft aan dat hij zijn bijdrage in twee delen splitst: re-
integratiebeleid voor mensen zonder een beperking en re-integratiebeleid voor mensen met een 
beperking. 
Mensen zonder beperking. Ten aanzien van nieuwkomers kunnen participatie en inburgering 
elkaar versterken. Het project ‘Meer doen met nieuwkomers’ laat beide tegelijkertijd 
plaatsvinden en dit heeft volledige instemming van GroenLinks. De fractie is op voorhand 
akkoord met de verlenging van het project.  
Parttime werken, al is het slechts een paar uur per week, stimuleert tot participatie. Wanneer 
de periode van het huidige wettelijke vrijlatingsbeleid verstreken is, heeft de parttimer geen 
financiële prikkel meer om het kleine baantje vast te houden. Met het voorgestelde 
premiebeleid blijft die prikkel bestaan en dat is goed. 
De ondersteuning van ondernemers, starters of zzp’ers vanuit de bijstand hoeft niet beperkt te 
blijven tot financiële afspraken in relatie tot hun uitkering. De gemeente kan ondernemers 
faciliteren met een bedrijfsverzamelgebouw, of ondersteunen bij het maken van een 
businessplan, bijvoorbeeld in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Ook kan de 
gemeente ontheffing verlenen van de sollicitatieplicht, wat goede resultaten kan opleveren. Dit 
gaat in de richting van een basisinkomen. Denkt het college over deze punten na?  
Het bedrijfsleven kan flink bijdragen bij de scholing en omscholing. GroenLinks gaat ervan uit 
dat omscholing in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven plaatsvindt. Subsidiebanen voor 
60+ worden pas in 2020 verder onderzocht. Als die banen gerealiseerd worden ziet de fractie dit 
niet als een teruggang naar de Melkert-baan, maar als nieuwe weg om vaak vergeten maar zeer 
ervaren mensen aan werk te helpen.  
Mensen met een beperking. Er zullen altijd mensen zijn die alleen in Wsw verband kunnen 
werken. Met beschut werken is door het Rijk een andere naam bedacht, maar in feite is het een 
bezuinigingsmaatregel. Er zijn veel Wajong-ers bij gekomen. Het beleid wil wachtlijsten voor 
jongeren voor een beschutte werkplek opheffen. De extra kosten voor de toename van 
beschutte werkplekken voor jongeren wordt niet meegefinancierd door het Rijk, maar moet uit 
het re-integratiebudget komen. Op zich is de maatregel goed. Werkgevers willen de jongeren 
een kans geven met een afspraakbaan. Het bedrijfsleven komt tegemoet aan wensen vanuit het 
Rijk. De overheid blijft als werkgever echter achter. Hoe zit dat met Midden-Groningen? 
Denkt de gemeente na over een bedrijfsverzamelgebouw, hulp bij het maken van een 
businessplan en het versoepelen van de sollicitatieplicht? 
Hoe fungeert de gemeente Midden-Groningen als werkgever, zijn er voldoende plekken ingevuld 
door mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt? 
 
 
Mevrouw Lenting (Gemeentebelangen) geeft aan dat er 1.800 mensen uitgenodigd zijn voor 
verschillende bijeenkomsten om over de re-integratie te spreken. Deze bijeenkomsten zijn niet 
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druk bezocht. De gemeente heeft vervolgens een enquête verspreid onder de ongeveer 1.100 
mensen met een e-mailadres. Ook hierop is weinig respons gekomen, slechts 167 personen 
hebben gereageerd. Is het college op de hoogte van de reden waarom er zo weinig respons is 
gekomen? Zouden deze mensen iets willen doen aan scholing? Hoe gaat de gemeente handhaven 
indien mensen weigeren? De fractie van Gemeentebelangen gaat ervan uit dat de opmerkingen 
van de adviesraad worden meegenomen door het college. Gemeentebelangen zou graag een 
jaarlijkse evaluatie zien van het aantal mensen dat volledig aan het werk is gegaan. Kan het 
college dit toezeggen?  
Ten aanzien van de beschutte werkplekken wordt een vraag gesteld over de zin: Zo komen 
jongeren niet op de wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn zonder 
traject richting school of werk. Betekent dit dat er meer plekken voor jongeren aanwezig zijn 
dan wel gecreëerd worden? Zo ja, aan hoeveel plekken denkt het college? 
 
Mevrouw Min (VVD): Re-integratie is een heel belangrijk onderwerp. Het gaat om re-integratie 
van oudere mensen die al langere tijd geen baan hebben, om jongeren die niet in staat zijn om 
werk te vinden en om re-integratie van mensen die opnieuw moeten beginnen, de nieuwkomers. 
Hoe wordt voorkomen dat mensen buiten de maatschappij komen te staan? Hoe worden mensen 
weer bij de maatschappij betrokken? Hoe wordt de kans op werk zo groot mogelijk? Het door 
het college voorgestelde beleid moet zoveel mogelijk mensen laten participeren. De VVD hoopt 
dit uiteraard ook, want het niet participeren ligt ten grondslag ligt aan heel veel andere 
problemen zoals schulden, gezondheidsproblemen en overlast gevend gedrag.  
De VVD is van mening dat participatie minder vrijblijvend mag zijn. Wanneer 
uitkeringsgerechtigden zelf het belang van participatie niet inzien, dan mag strenger 
opgetreden worden, zodat de uitkeringsgerechtigden ook zelf de positieve gevolgen kunnen 
ervaren. Ieder die kan participeren, moet dat doen.  
 De fractie is enigszins verbaasd over een tekst die is opgenomen. Citaat: De praktijk laat zien 
dat veel van de werkzoekenden in onze gemeente te kampen hebben met stevige fysieke en 
sociale problemen. Zij hebben intensieve begeleiding en veelal ook aangepast werk nodig om 
weer aan de slag te kunnen. Ik zou dat graag aanbieden, maar het geld daarvoor ontbreekt. 
Sinds de dagen van de gesubsidieerde banen heeft het Rijk meer dan drie kwart gekort op het 
budget dat we krijgen om mensen aan het werk te helpen. De landelijke politiek heeft de 
verzorgingsstaat ingeruild voor de participatiesamenleving. Is de wethouder van mening dat 
een uitkeringsgerechtigde beter af is in een verzorgingsstaat dan in de participatie samenleving? 
Wat bedoelt het college met de opmerking de snelste weg naar werk is niet altijd duurzaam? De 
fractie legt dit uit dat gemakkelijk te vinden banen vaak tijdelijk zijn en daardoor niet leiden 
tot een definitieve uitstroom. Wanneer dit zo bedoeld wordt, dan is de fractie het niet eens 
met deze stelling, want de afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter naarmate langer niet 
gewerkt is. Elk baantje, hoe kort ook, leidt tot een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aan het werken met behoud van uitkering zitten veel mitsen en maren. Hoe wordt aan alle 
eisen voldaan zodat de gemeente niet voor de rechter wordt gesleept, en wordt toch gezorgd 
dat sprake is van een positief effect voor de bijstandsgerechtigde?  
De fractie kan zich vinden in de idee dat er geen wachtlijsten voor beschut werk voor jongeren 
zou moeten zijn. Hoewel dit veel geld kost, valt het ook wel uit te leggen. De jongeren enkele 
jaren op de wachtlijst plaatsen betekent dat ze bij voorbaat al afgeschreven worden en dat kan 
niet de bedoeling zijn. 
De fractie kan zich vinden in het premiebeleid voor parttime werk in de bijstand. Ook is de 
fractie het eens met het stuk over scholing en bijscholing.  
Op welk moment komen jongeren uit het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs in beeld 
bij de BWRI? Kan dit al tijdens het onderwijs plaatsvinden zodat ook in het leertraject aandacht 
is voor vaardigheden die jongeren nodig hebben om de kans op participatie te vergroten en dat 
er op school al gekeken wordt naar wat de vraag van de markt is.  
Ten aanzien van de nieuwkomers voor wie het leren van de Nederlandse taal heel belangrijk is 
vraagt de VVD hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat de nieuwkomers niet alleen hun 
inburgeringsexamen halen, maar ook sneller echt mee kunnen doen in zowel het arbeidsproces 
als in de gemeenschap? 



6 

 

 
De heer Wind (CDA) geeft aan dat hij het kort zal houden, omdat het meeste al gezegd is. Re-
integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in veel gevallen een langdurige 
kwestie. Het gaat vaak om mensen met een lange geschiedenis als uitkeringsgerechtigde, zeker 
als gekeken wordt naar de enquête onder cliënten van BWRI. 
Voor het CDA is het niet nodig om onderscheid te maken tussen kwetsbare vijftigplussers en 
zeer kwetsbare zestigplussers zoals in de verordening wordt gedaan. Het CDA vindt een 
onderzoek naar subsidiebanen niet nodig. De aandacht en de beperkte middelen kunnen beter 
gevestigd worden op de groep die nog het langst kan of moet bijdragen aan de samenleving: de 
jongeren. Wel moeten ook vijftigplussers aandacht krijgen en kunnen meedoen in de 
maatschappij. In bepaalde bedrijfstakken is ruimte voor deze groep en via uitzendbureau 
bestaan omscholingsmogelijkheden voor hen. Hierover is niets vermeld. Is dit bekend binnen de 
organisatie? 
De herijking van de bedrijfsvoering van BWRI is volgens de notitie nodig. Samen met de 
adviesraad is het CDA nieuwsgierig naar deze notitie. 
 
Reactie college 
 
De heer Verschuren (wethouder): Uit de rondgang proeft de wethouder een brede instemming 
over het nieuwe beleid. Over de opmerking over het laaghangende fruit waarover mevrouw 
Feenstra sprak, hoort de wethouder in tweede termijn nog graag een verduidelijking over het 
toegezegde onderzoek.  
De vraag om jongeren eerder in beeld te brengen dan 16 jaar, is al aan de orde. Er zijn goede 
afspraken met de praktijkschool Aletta Jacobs en er zijn goede afspraken met de arbeidsmarkt 
regio en sociale dienst over scholing of arbeid. Ruim voor het afronden van de praktijkschool 
wordt al naar het vervolg gekeken en komen de jongeren in beeld om eventueel een traject in 
te zetten.  
Er wordt ingezet om mensen te ondersteunen en te begeleideiden die om verschillende redenen 
niet goed plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar die wel verschillende kwaliteiten hebben 
om zich als zelfstandige te vestigen. Bij de begeleiding moet dan worden opgelet dat zij 
achteraf niet worden geconfronteerd met terugvorderingen e.d. Ondersteunen en begeleiden 
moeten aandachtspunten blijven. Er zijn mensen in dienst genomen die zich op de zelfstandigen 
richten. Deze aandacht is nieuw.  
De wethouder weet niet of er een bedrijfsverzamelgebouw moet komen. Wanneer iemand met 
het voorbereidingsjaar voor zelfstandigheid start of zich bevindt in de periode van drie jaar 
waarin inkomensondersteuning nog kan plaatsvinden, is er vrijstelling van sollicitatieplicht. Ten 
aanzien van mentorschap en ondersteuning zal moeten worden bekeken hoe dit wordt ingevuld. 
Ten aanzien van concurrentie merkt de wethouder op dat eenmaal gevestigde ondernemers 
allemaal dezelfde rechten hebben. Bij nieuwe initiatieven wordt ook de levensvatbaarheid 
bekeken.  
De aanpak van nieuwkomers wordt integraal opgepakt en de gemeente weet niet wat hier nog 
meer aan gedaan kan worden. in het project meer doen met nieuwkomers worden verschillende 
inburgeringsactiviteiten gekoppeld aan integratie om de nieuwkomers naar werk of 
vrijwilligerswerk te leiden.  
Het afschaffen van alle wachtlijsten voor beschutwerk is moeilijk, omdat de aantallen groot zijn 
en het Rijk niet alles betaalt. Het zou betekenen dat de mensen tot hun 67e in dienst gehouden 
moeten worden, het is te duur. Voor jongeren is het van groot belang om zo snel mogelijk aan 
het werk te gaan en daarom wordt voor hen de wachtlijst afgeschaft. 
 
Het is niet de bedoeling om mensen die in loondienst zouden kunnen werken richting 
ondernemerschap te leiden. Het gaat om groepen die genoemd zijn, nieuwkomers, mensen die 
moeilijk in een gezagsverhouding kunnen werken e.d. Voorop staat dat mensen dit ook zelf 
willen. Geen dwang, maar wel faciliteren.  
 
De wethouder geeft aan dat uitvoering aan de Participatiewet wordt gegeven en dat binnen de 
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grenzen van de wet zo veel mogelijk normaal betaald, zinvol en betekenisvol werk moet worden 
geboden. 
Over de vraag over de studietoeslag die slechts zeven keer is aangevraagd zegt de wethouder 
dat het hier gaat om een toeslag voor jongeren met een beperking die naast hun studie niet in 
de gelegenheid zijn om een bijbaantje te hebben zoals hun studiegenoten zonder beperking wel 
kunnen. Het is dus een zeer beperkte groep die hiervoor in aanmerking kan komen.  
 
Er is een categorie (54%) die niet binnen drie jaar aan het werk komt en dat is niet anders. Wat 
betreft maatschappelijke activering zullen in het najaar aparte voorstellen worden gedaan 
waarbij de sociale teams een belangrijke rol zullen krijgen. Dit zal uit het participatiebudget 
worden betaald. Het gaat bij deze groep om mensen die ook psychische problemen hebben, 
verslaving, fysieke problemen, motivatieproblemen. Deze mensen hebben individuele 
begeleiding nodig, maar het is kostbaar en dwang is niet aan de orde. 
De vraag of de wethouder de verzorgingsstaat prefereert boven de participatiemaatschappij 
beantwoordt de wethouder met nee. Hij denkt dat de participatiesamenleving beter is, maar 
echt participeren kost veel geld. Begeleiding, stimuleren, motiveren etc. is nodig. Een 
participatiesamenleving is daarom duurder dan een verzorgingsstaat. De wethouder is voor de 
participatiesamenleving.  
 
De regelvrije bijstand is een experiment waaraan een deel van de gemeenten deelneemt. 
Midden-Groningen doet er niet aan mee. Door premiebeleid wordt de ruimte die er is 
opgezocht. Voorstellen om binnen de wettelijke ruimte creatiever te kunnen zijn ontvangt de 
wethouder graag.  
 
De gemeente voldoet aan de wettelijke regels voor afspraakbanen binnen de gemeente, omdat 
detacheringen vanuit sw meegeteld mogen worden wanneer ze van na (of voor, dat weet de 
wethouder niet) een bepaalde datum zijn. Er zijn echter nog geen nieuwe afspraakbanen bij de 
gemeente bij gekomen. Wel is met drie personenen contact over het aanbieden van een 
contract voor een afspraak baan.  
 
De wethouder weet niet waarom er zo weinig respondenten waren op de enquête en er is geen 
onderzoek naar de oorzaak gedaan. 
 
Ten aanzien van de handhaving zijn onderzoeken uitgevoerd naar nut en waarde van meer 
sanctioneren. De gemeente heeft handhavingsinstrumenten: het opleggen van (zware) sancties. 
Hiermee moet wel zorgvuldig worden omgegeaan. Het moet maatwerk ziijn. Landelijk bezien 
hanteert de gemeente Midden-Groningen de sancties onder gemiddeld. Als BWRI een sanctie 
nodig vindt, wordt deze opgelegd, maar het is geen automatisme.  
 
Over de opmerking wie kan participeren, moet participeren zegt de wethouder dat het geen 
eenvoudige groep is. Het gaat om mensen die al veel hebben meegemaakt en die begeleiding 
nodig hebben.  
Jaarlijks wordt verslag gedaan in de rekening. Jaarlijks breed evalueren heeft niet de voorkeur 
van de wethouder.  
Over de omscholingsmogelijkheden via uitzendbureaus etc. zijn de wethouder en de betrokken 
medewerkers op de hoogte.  
 
De heer Wind (CDA): In de verordening zijn vijftigplussers kwetsbaar en zestigplussers zeer 
kwetsbaar. Dit onderscheid zou volgens het CDA moeten vervallen.  
 
De heer Verschuren (wethouder) denkt dat de heer Wind gelijk heeft. Hij zal hier nog op 
terugkomen.  
 
BWRI is bezig met het aan werk helpen van de nieuwkomers. Sinds vorig jaar is er een taalcoach 
aangesteld. Ook is er iemand die specifiek bezig is met het begeleiden naar werk. De resultaten 
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zijn goed.  
 
De snelste weg naar werk is niet altijd duurzaam. Ook hier is maatwerk nodig, maar het 
uitgangspunt is dat mensen zo snel mogelijk uit de uitkering moeten komen. Duurzaamheid is 
hierbij belangrijk. 
 
Tweede termijn 
 
De heer Wind (CDA) merkt op dat niet iedereen zich realiseert dat het om kwetsbare mensen 
gaat die naast de afstand tot de arbeidsmarkt ook moeite hebben met hun leefomgeving. 
Bedrijfsverzamelgebouwen passen niet bij deze mensen. Dagloners van de twinstigste eeuw mag 
niet. Het CDA is blij als zij mensen kunnen laten meedoen met de bezigheden die geboden 
worden. Het maakt voor de mensen en hun leefomgeving niet uit of het om betaald werk of om 
onbetaald werk gaat. Het hebben van bezigheden is belangrijk. Gezien het budget is er niet 
veel keuze. Geld weghalen bij jobcoaches of werkcoaches helpt niet, omdat er dan wel budget 
is, maar geen begeleiding.  
 
Mevrouw Lenting (Gemeentebelangen) herhaalt de vraag: ten aanzien van de beschutte 
werkplekken wordt een vraag gesteld over de zin: Zo komen jongeren niet op de wachtlijst voor 
beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn zonder traject richting school of werk. 
Betekent dit dat er meer plekken voor jongeren aanwezig zijn dan wel gecreëerd worden? 
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks): Kwetsbare mensen opmerking CDA. Gelukkig is hij geen CDA-
er.  
 
De heer Wind (CDA): De heer Wind zegt dat hij niet niets doen heeft gebruikt.  
 
De heer Zuiderveen zegt dat er niet gezegd is dat de mensen een niveau hoger gebracht moeten 
worden. Kwetsbaar, mooi daar laten, voorzichtig zijn, zo heeft de heer Zuiderveen het gehoord.  
 
De heer Wind (CDA) heeft niet bedoeld dit te zeggen. De afstand is dusdanig groot naar de 
arbeidsmarkt dat bedrijfsverzamelgebouwen voor deze mensen wel heel ver weg zijn. Het 
beginnen van bijvoorbeeld een webshop vanuit huis ligt eerder op de weg van de 
mogelijkheden. Dat is te bekostigen. Een hoge huur van een ruimte in een verzamelgebouw is 
vaak onbereikbaar.  
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks) zegt dat de heer Wind wel verduidelijkt, maar toch ook 
bevestigt wat de heer Zuiderveen zegt.  
De heer Zuiderveen richt zich tot de griffie omdat hij toezeggingen van de wethouder heeft 
gehoord over het bedrijfsverzamelgebouw en de afspraakbanen. Over de regelvrije bijstand zegt 
de heer Zuiderveen dat de wethouder zelf indertijd de gemeente niet heeft aangemeld voor het 
experiment. GroenLinks is het eens met de SP om zo min mogelijk van externe partijen in te 
huren. Ook zegt de SP dat externen niets opleveren, waar baseert mevrouw Feenstra zich op?  
Het stimuleren van een eigen bedrijf zou nieuwe dagloners creëren. Wat bedoelt de heer 
Fledderus daar mee? 
 
De heer Fennis (D’66) geeft aan dat hij graag meedenkt over nieuwe experimenten met 
betrekking tot het basisinkomen. Hij zal documentatie met betrekking tot het basisinkomen aan 
de wethouder sturen. D’66 is erg voor een bedrijfsverzamelgebouw, maar in lichtere vormen 
waarbij mensen werkervaring kunnen opdoen in de vorm van een dagbesteding in zinvol en 
betekenisvol werk. De focus zou een vitale maatschappij waarin iedereen meedoet moeten zijn. 
Dit is niet alleen werk, omdat het werk is. Het is de vraag of werk dan alleen is waarmee geld 
verdiend wordt om in levensonderhoud te voorzien. Deelt de wethouder de mening dat werk 
moet voorzien in het eigen levensonderhoud zonder dat het inkomen onder de bijstandsnorm 
komt? Duurzaam werk betekent dat de voedselbank niet nodig is voor deze persoon.  
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De heer Wind (CDA): Het stuk is praktisch beschreven. Mensen moeten zoveel mogelijk weer aan 
de slag gaan en structuur krijgen in hun leven. Veel mensen zijn nog lang niet toe aan wat de 
heer Fennis beschrijft, het is toekomstmuziek.  
 
De heer Fennis (D’66): Zo’n 30 tot 50 procent van de mensen vindt zijn werk niet zinvol en dit 
leidt tot stress. De gemeente moet mensen plezier in het werk bieden als het gaat om 
participatiebanen. De mensen moeten zichzelf hiermee kunnen verrijken. Dat is een andere 
insteek dan het uitgangspunt dat elk werk goed is. De participatieladder zou moeten woren 
herzien.  
 
De heer Fledderus (PvdA): Hoe is de uitstroom naar werk vanuit de praktijkscholen. Dit mag op 
een ander moment worden verduidelijkt. De wethouder is huiverig voor het bieden van banen 
aan mensen die ouder zijn dan 23 jaar. Worden hiermee geen mensen uitgesloten die 
welwillend zijn en graag mee willen doen? Ten aanzien van het santioneren geeft de heer 
Fledderus aan dat hij hier geen voorstander van is.  
Ten aanzien van de dagloners geeft de heer Fledderus aan dat veel mensen zich zzp-er noemen, 
maar een inkomen onder het bijstandsniveau hebben waardoor er te weinig geld is voor 
verzekeringen en pensioen. Over deze kwetsbare groep maakt hij zich zorgen.  
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks): Wat wilt u dan wel.  
 
De heer Fledderus geeft aan dat hij voor dit soort banen is en voor deze aanpak, maar hij 
waarschuwt dat mensen niet onder de bijstandsnorm aan de slag moeten gaan. Voor de groep 
mensen die minder goed in staat is om voor zichzelf te zorgen moet door de maatschappij goed 
gezorgd worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat heel veel partijen het met elkaar eens zijn.  
 
Mevrouw Feenstra (SP) wordt graag op de hoogte gehouden over de zorg voor de zelfstandigen. 
Ten aanzien van het onderzoek zegt mevrouw Feenstra dat op pagina 38 in de stukken staat 
aangegeven dat kosten kunnen worden bespaard door overheveling van het buig budget naar het 
re-integratiebudget. Het buig budget is onvoldoende om de kosten te dekken. Dit moet nader 
onderzocht worden.  
Dure trajecten bij externe organisaties ziet de SP liever niet, omdat het ook vaak misgaat.  
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks) : Het is vaag als u zegt dat het misgaat.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit niet het moment is om het beleid uit het verleden te evalueren.  
 
Reactie college 
 
De heer Verschuren (wethouder): Ten aanzien van de vraag van mevrouw Lenting antwoordt de 
wethouder dat het beschut werk door de gemeente wordt gecreëerd bij het werkbedrijf. De 
gemeente zorgt dat jongeren die voor een beschutte werkplek in aanmerking komen, deze ook 
krijgen. Slechts bij grote uitzondering wordt een beschutte werkplek bij een externe werkgever 
gerealiseerd. Deze mogelijkheid blijft bestaan, maar allereerst gaat het om werkplekken bij de 
gemeente.  
De wethouder zegt toe om terug te komen op een bedrijfsverzamelgebouw. Aan de afspraak 
banen wordt gewerkt. De wethouder zegt toe dat in de jaarrekening expliciet zal worden 
opgenomen hoeveel afspraak banen er bij de gemeente zijn gerealiseerd.  
De wethouder kan zich herinneren dat er een aanmeldingsmogelijkheid was voor het experiment 
van de regelvrije bijstand. De BWRI was net ontstaan en er was geen ruimte voor een 
experiment.  
Het is het mooist wanneer mensen een leuke baan hebben waaraan zij plezier beleven en 
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waarmee voldoende wordt verdiend. De wet schrijft evenwel voor dat alle gangbare arbeid als 
passend wordt beschouwd. Afwijken hiervan geeft problemen met het ministerie. Het is aan de 
werkcoaches hoe zij rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Wat 
betreft de ruimte voor eigen regie zegt de wethouder dat de werkzoekende in samenwerking 
met de werkcoach een re-integratieplan maakt waarbij tot op zekere hoogte rekening wordt 
gehouden met de wensen van de cliënt.  
 
De werkcoaches gaven aan dat een herijking moet komen. Dit wijst erop dat niet alles even 
goed gaat. De voorzitter zegt dat het BWRI beleid in de stukken staat en dat het later dit jaar 
aan de orde komt.  
 
De heer Verschuren (wethouder): Ten aanzien van de uitsproom van de praktijkschool zijn geen 
cijfers beschikbaar. De wethouder zegt toe om dit na te gaan. Het beeld is dat het overgrote 
deel in een beschutte baan of een afspraak baan terecht komt. Het UWV bepaalt wie voor een 
beschutte werkplek of een afspraak baan in aanmerking komt.  
Het onderzoek van de vraag van mevrouw Feenstra gaat over de zestigplus banen. Dat 
onderzoek komt er.  
 
De voorzitter: de vragen zijn beantwoord en de toezeggingen zijn genoteerd. Vanuit de CDA 
fractie werd de wens geuit om de categorieën vijftigplussers en zestigplussers samen te voegen. 
 
De heer Verschuren (wethouder) geeft aan dat het of in de nota wordt veranderd of dat wordt 
uitgelegd waarom het niet wordt veranderd.  
 
De voorzitter vraagt of iedereen het ermee eens is om dit onderwerp als hamerstuk naar de 
raad te sturen. 
 
De heer Wind (CDA) geeft aan dat wanneer de vijftigplussers en de zestigplussers worden 
samengevoed tot een categorie het wat betreft het CDA een hamerstuk kan zijn, anders dient 
het een bespreekstuk te worden en zal de heer Wind een motie voorbereiden teneinde in de 
raad een meerderheid te verkrijgen.  
 
Conclusie 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp met deze opmerking van het CDA naar de 
agendacommissie gaat en dat daar bepaald wordt of het een hamerstuk dan wel een 
bespreekstuk wordt.  
 
De heer Zuiderveen (GroenLinks) zegt dat er geen beëdigde raadsleden van zijn partij aanwezig 
zijn en dat het daarom toch een bespreekstuk moet worden.  
  
De voorzitter geeft aan dat de beraadslaging er niet toe leidt dat het onderwerp wordt 
voorgedragen als bespreekstuk. De heer Zuiderveen is beëdigd als plaatsvervangend 
commissielid en daarop baseert de voorzitter zich.  
 

6.  Harmonisering verordeningen Participatiewet 
 
Inleiding 
 

De voorzitter: De gemeente Midden-Groningen is wettelijk verplicht om alle verordeningen die 

waren vastgesteld door de voormalige gemeenteraden te harmoniseren. De verordeningen 

Participatiewet zijn nu geharmoniseerd en op detail niveau aangepast. Het betreft: 

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020 

- Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020 

- Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 
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- Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020  

 

Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de harmonisatie van de vier bestaande 

verordeningen als gevolg van de nieuwe gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018. 
 
Eerste termijn 
De heer Fennis (D’66): De fractie van D’66 kan instemmen met de verordening, maar zou wel de 
organisatie willen uitnodigen om de gegadigden actief gebruik te laten maken van de 
regelingen. De indruk van de fractie is dat er te weinig gebruik van de regelingen wordt 
gemaakt.  
 
Reactie college 
De heer Verschuren (wethouder): De regeling voor de individuele studietoelage is een zeer 
beperkte groep en hij gaat ervan uit dat de BWRI mensen op de mogelijkheid wijst indien dit 
aan de orde is. De wethouder weet niet of het nodig is om er brede communicatie voor te 
gebruiken. Van de individuele inkomenstoeslag wordt goed gebruik gemaakt. De wethouder zal 
hier later op terugkomen en melden hoe bekendheid aan de regelingen wordt gegeven en of het 
nodig is om in te zetten op het uitbreiden van de informatieverstrekking.  
 
Conclusie 
 
De voorzitter zegt dat het gaat om instemming met de harmonisatie van de verordeningen na de 
herindeling. De heer Fennis stelt een aanvullende vraag omtrent het bekendmaken van 
regelingen. Gezien de reactie kan geconcludeerd worden dat dit voorstel als hamerstuk 
doorgaat naar de raad.  
 

7.  Jaarstukken Wedeka, begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 en 
wijzigiging Gemeenschappelijke Regeling Wedeka 
 
Inleiding 

De voorzitter: Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, 
Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet 
Sociale Werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2018 voor 103 inwoners van de voormalige gemeente 
Menterwolde. Het algemeen bestuur van Wedeka is voornemens de begroting 2020 op 8 juli 2019 
definitief vast te stellen en hierbij de ingediende zienswijzen mee te nemen.  
De Gemeenschappelijke Regeling Wedeka kent als deelnemers nog de gemeenten Menterwolde 
en Vlagtwedde. De naam Menterwolde moet worden gewijzigd in Midden-Groningen.  
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het algemeen en financieel kader 2020 en 
volgende jaren van Wedeka bedrijven; de jaarstukken 2018 en de eerste begrotingswijziging 
2019; inte stemmen met de voorliggende begroting 2020 en te besluiten geen zienswijze naar 
voren te brengen over de concept-begroting van Wedeka. Na vaststelling door het Algemeen 
Bestuur van Wedeka, de finaciële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentebegroting 
2020 en de meerjarenramingen; toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen 
met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Wedeka en het college te verzoeken om 
het Algemeen Bestuur van Wedeka hierover middels een brief te berichten. 

Eerste termijn 
 
De heer Joostens (ChristenUnie): In de aanbieding viel op dat het resultaat minder negatief is. 
Het is verhullend verwoord en gebracht alsof er sprake is van een positief resultaat. In de 
aanbieding gaat het om 103 deelnemers uit de voormalige gemeente Menterwolde en in het 
saldo wordt aangegeven dat het om 123 deelnemers gaat. Wat is de oorzaak van dit verschil? Er 
is een uitstroom van zes deelnemers en er is ook nieuwe instroom. Waarom is gekozen voor een 
instroom bij Wedeka? Was het niet voor de handliggend geweest om te kiezen voor de BWRI. 
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De heer Wind (CDA) geeft aan dat de 103 in de aanbiedingsbrief 103 fte’s zijn en geen 
deelnemers. In de jaarrekening wordt over 103 fte’s gesproken. In de aanbiedingsbrief gaat het 
om kwetsbare mensen. Daarom kan in de aanbiedingsbrief beter het aantal mensen worden 
genoemd. Het gaat voornamelijk om mensen uit oud Menterwolde, maar ook enkelen uit 
Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Voor het overige sluit het CDA zich aan bij de woorden 
van de ChristenUnie. 
 
De heer Renkema (D’66): De resultaten van Wedeka zijn positief door meer opbrengsten in de 
productie en efficiënte bedrijfsvoering. Lukt dit in Midden –Groningen niet? Wat is mogelijk op 
dit gebied.  
 
Reactie college 
De heer Verschuren (wethouder): Nieuwe instroom in de SW is sinds 2015 niet meer mogelijk. 
Het gaat om mensen bij Wedeka die van een tijdelijk contract zijn overgegaan naar een vast 
contract.  
De gevoeligheid over de aantallen is begrijpelijk en het is beter om over mensen te spreken in 
plaats van fte’s in aanbevelingsbrieven.  
Wedeka doet het op dit moment wat positiever dan in de begroting was aangegeven.  
In de jaarrekening is aangegeven dat BWRI een positief resultaat van 400.000 euro gehaald 
heeft. 
 
De heer Wind (CDA): Noemt u cijfers over het WSW bedrijf?  
 
De heer Verschuren (wethouder) zegt dat hij uit de jaarrekening citeert die alle aanwezigen 
zojuist hebben ontvangen.  
 
Conclusie 
De voorzitter stelt voor om dit onderwerp als hamerstuk door te sturen naar de raad. 
 

8.  Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) en Jeugdhulp 
 
Inleiding 

De voorzitter: De raad wordt gevraagd om de verordeningen voor de Jeugdhulp en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning vast te stellen voor de gemeente Midden-Groningen. De 
verordeningen zijn aangepast zodat ze voldoen aan de juridische eisen. Een aanpassing gaat 
over de hoogte van de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen in de Wmo. Het Rijk heeft 
bepaald dat vanaf 1 januari 2019 de eigen bijdrage in de Wmo voor inwoners maximaal € 17,50 
per 4 weken is. Een andere aanpassing gaat over de wijze waarop de gemeente de hoogte van 
de persoonsgebonden budgetten vaststelt. In dit voorstel wordt geadviseerd om de hoogte van 
de persoonsgebonden budgetten aan te passen. 
De raad wordt gevraagd om de verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2019 vast te 
stellen; de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Midden-Groningen vast te 
stellen en kennis te nemen van de nadere regels jeugdhulp en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.  

Eerste termijn 
De heer Fennis (D’66): door het tekort van 7,4 miljoen euro per jaar is dit een hoofdpijndossier. 
De fractie kan zich wel vinden in de verordening. Hij vraagt aan de wethouder of the right to 
challenge en voorzieningen in het kader van de Wmo actief kunnen worden benoemd. Kan 
daarvoor actief worden uitgenodigd? Veel mensen kennen niet alle mogelijkheden van de Wmo. 
Op de Wmo is een overschot van 1,1 miljoen euro. Doet de gemeente te weinig op het gebied 
van Wmo en worden de algemene voorzieningen wel voldoende gebruikt?  
Wordt door de jeugdhulp bij uithuisplaatsingen gewezen op de mogelijkheid van 
ouderondersteuning? In de praktijk wordt aan ouders pas na enkele dagen na de uithuisplaatsing 
van kinderen ondersteuning aangeboden. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders hebben in 
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dit soort situaties snel ondersteuning nodig. Klopt het dat dit via de case manager moet lopen?  
 
Reactie college 
De heer Boersma (wethouder): ten aanzien van the right to challenge zegt de wethouder dat uit 
de stukken blijkt dat het overschot wegsmelt. De gemeente doet zeker niet te weinig. Het is 
passen op de zorgproblematiek. De burger die bepaalde wensen heeft kan de zorg in natura zelf 
organiseren met een aanbieder die bij hem past. Er zijn heel veel Wmo-aanbieders waardoor er 
flexibilliteit is. Het wegsmelten van de budgetruimte is het gevolg van de 17, 50 euro limiet. De 
eigen bijdrage is niet meer inkomensafhankelijk en dit beperkt de mogelijkheden van de 
gemeente. In 2019 is 300.000 euro ‘opgeplust’ om het effect op te vangen. Er is een extra vraag 
geweest waardoor er al ruim boven de 300.000 euro is uitgegeven. Het is niet zeker of er wordt 
geëxtrapoleerd, want het kan ook een inhaalvraag geweest zijn. Vanwege de demografische 
ontwikkeling is de verwachting dat er in de toekomst tekorten bij de Wmo zullen ontstaan. 
 
De heer Verschuren (wethouder): bij uithuisplaatsing heeft de gemeente geen zeggenschap 
meer. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert en de rechter besluit. Een gezinsvoogd van 
een gecertificeerde instelling neemt de zaak over. De gezinsvoogd heeft instrumenten om de 
ouders te begeleiden. Wanneer het neerkomt op Wmo-achtige activiteiten dan kan de gemeente 
weer in beeld komen.  
 
De heer Fennis (D’66): geeft aan dat wanneer de situatie van uithuisplaatsing zich voordoet er 
budget voor de begeleiding van de ouders is. In de praktijk blijkt dat het enkele dagen duurt 
voor de gezinsvoogd contact met de ouders opneemt en begeleiding mogelijk wordt. Vanaf het 
moment van uithuisplaatsing hebben ouders direct behoefte aan ondersteuning. Op welke 
manier kan directe ondersteuning gerealiseerd worden. De ouders zijn in paniek en kunnen niet 
dagen wachten.  
 
De voorzitter zegt dat de wethouder al heeft geantwoord dat na het besluit van uithuisplaatsing 
de gemeente er niet meer over gaat.  
 
De heer Fennis (D’66): het staat in de extra regels voor jeugdhulp. 
 
Conclusie 
De voorzitter geeft aan dat dit voor de verordening te gedetailleerd is en dat dit niet nu moet 
worden besproken. De wethouder komt er schriftelijk op terug, dit is een toezegging. De 
voorzitter stelt voor om dit punt via de agendacommissie als hamerstuk naar de raad te sturen. 
  
 
 

9.  Strategische visie Sociaal Domein 
 
Inleiding 

De voorzitter: Veel inwoners maken gebruik van ondersteuning op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente 
Midden-Groningen gaat op zoek naar meer veerkracht in de samenleving. De gemeenteraad 
wordt gevraagd de strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, “sociale veerkracht in 
de praktijk”, vast te stellen. Dit stuk is reeds eerder besproken in de raadscommissie van 7 
februari 2019. De vragen die in deze commissie aan het college zijn meegegeven zijn 
beantwoord in een aparte bijlage. 
Kan de raad instemmen met de strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, Sociale 
veerkracht in de praktijk; het college opdracht geven de visie uit te werken in een 
uitvoeringsprogramma en de financiële dekking onderdeel te laten zijn van dit 
uitvoeringsprogramma.  
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Eerste termijn 
 

Mevrouw Feenstra (SP) geeft aan dat de fractie de visie van Gert Schout kan beamen. Een 

doorgeschoten marktwerking en hyperindividualisering zorgen ervoor dat mensen zich eenzaam 
voelen met hun problemen en een oplossing zoeken in behandelingen door professionals.  
Er zijn acht opgaven waar de accenten horen te liggen. 

De gemeente kan niet alleen de problemen in de samenleving oplossen. Samenwerking met 

gesprekspartners moet gezocht worden. Zij stelt voor dit uit te breiden zoals ook bij het 
armoedepact wordt gedaan. In het sociaal domein worden steeds weer dezelfde open deuren 
van preventie en samenwerking open getrapt. Nu moeten echte stappen gezet worden. Zoek de 
samenwerking en ga aan de slag. Ik wens het college dat ook veel succes het de uitvoering.  
 
De heer Westerdiep (PvdA): “Waar visie, waar uitzicht ontbreekt, komt het volk om”. Dit is een 
citaat van PvdA-leider Joop den Uyl. Hoewel dit lang geleden werd uitgesproken, is het nog 
steeds waar.  
Waar de effecten van de Quick Wins nog niet eens zichtbaar zijn en de eerste ombuigingen 
(bezuinigingen) nog niet zijn doorgevoerd en de volgende bezuinigingen al zijn aangekondigd, 
komt het college met een visie. Dat is nodig, want om het sociale domein ook in de toekomst 
betaalbaar te houden is een cultuuromslag noodzakelijk. De visie gaat daarover. Toen de visie 
eerder in de commissie ter sprake kwam ontbrak volgens de fractie van de PvdA een gedegen 
analyse. De analyse is nu wel bijgevoegd. 
De analyse: wethouder Verschuren gaf bij de vorige behandeling aan dat hij deze analyse niet 
nodig had. De analyse geeft volgens de PvdA een goed beeld van de opbouw de Midden-
Groningse samenleving, de verschillen met andere delen van het land en de specifieke 
problemen die dat met zich meebrengt. De complexiteit komt duidelijk in de analyse naar 
voren, want alle in de analyse genoemde factoren hangen met elkaar samen. Het wordt een 
hele opgave om het gebruik van ondersteuning op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de 
Participatiewet terug te brengen. Op grond van de informatie uit de analyse zijn de keuzes 
gemaakt die in de visie verwoord zijn. De fractie snapt die keuzes. 
De visie van de heer Schout: Op de informatieavond op 20 mei, was de heer Schout aanwezig om 
een toelichting te geven op zijn visie. Dit heeft de PvdA-fractie meer duidelijkheid gegeven. 
Een cultuuromslag moet plaatsvinden. Een manier van denken moet veranderen en er moet 
eerst gekeken worden hoe, met behulp van het eigen sociale netwerk, problemen zelf kunnen 
worden opgelost. Pas wanneer blijkt dat dit niet of niet voldoende mogelijk is, wordt een 
beroep op professionals gedaan. Aangezien het nu zo lijkt te zijn dat problemen direct bij een 
professional of de gemeente worden neergelegd, is het een logische stap om de professional als 
eerste opdracht mee te geven om met de hulpvrager te kijken waar de mogelijkheden in het 
eigen sociale netwerk liggen. Dit is eigenlijk een teruggang naar een werkwijze die vroeger in 
de hulpverlening gebruikelijk was. Het moge duidelijk zijn dat het een lastige omslag zal 
worden. Zowel de maatschappij als de hulpvragers en de hulpverleners zijn veranderd. Dat is 
niet eenvoudig terug te draaien. 
De Eigen Kracht Conferentie kan volgens de fractie een goed instrument zijn om die gewenste 
cultuuromslag op gang te krijgen. Voor de PvdA staat voorop dat goede hulp voor de burgers 
altijd gegarandeerd moet blijven, ook voor hen die geen goed en betrouwbaar sociaal netwerk 
hebben. Wanneer dit netwerk er wel is, dan moet de cliënt inspraak hebben of er wel of geen 
beroep op dit netwerk wordt gedaan. 
De fractie van de PvdA gaat akkoord met het voorliggende voorstel. Naast de genoemde zaken 
blijft deze visie wat betreft de PvdA een ontwikkelvisie. Het is prima om de visie van Gert 
Schout als uitgangspunt te nemen, maar de fractie hoopt dat het college deze vooral gebruikt 
als basis om een eigen visie te ontwikkelen die recht doet aan de bewoners en de specifieke 
problemen die er in deze gemeente zijn.  
 
De heer Brinkhorst (D’66): De fractie van D’66 heeft ten aanzien van de strategische visie 
sociaal domein (Sociale veerkracht in de praktijk) op diverse onderdelen ernstige bezwaren en 
ook haalbare oplossingen. Hij citeert: burgers, hulpverleners, dienstverleners en bestuurders 
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moeten zich committeren aan een leerproces waarin alle actoren zich gaan toeleggen op de 
zelfredzaamheid of het ondersteunen daarvan. Het lijkt D’66 niet erg democratisch dat burgers 
zich ergens aan moeten committeren. 
De term veerkracht zal voor iedereen een ander beeld oproepen. Hij heeft opgezocht wat 
veerkracht is en leest dit voor. Veerkracht omvat factoren als zelfvertrouwen, bereidheid om 
van de eigen fouten te leren, kennis van sterke en zwakke kanten, empathisch vermogen etc. 
Dit is wel veel gevraagd van de burgers. Het tweede bezwaar is dat iedereen veerkracht als het 
nieuwe toverwoord ziet, maar niet de diepgang ervan kent. Het college heeft zichzelf acht 
opgaven gegeven. D’ 66 heeft kanttekeningen bij deze acht opgaven. Opgave 1: armoede en 
schulden, hier zitten zeker goede punten in, maar D’66 blijft aandringen op een basisinkomen. 
Opgave 2: brievenbusproblematiek, dit hoort volgens de fractie niet in dit stuk. Opgave 3: 
laaggeletterdheid terugbrengen, het vormen van een werkgroep duurt lang. Opgave 4: 
inventarisatie initiatieven burgerkracht, altijd goed om een doorwrocht onderzoek naar te 
doen. Opgave 5: herstel gericht werken aan veiligheid, daar waar zorg stagneert kan een 
veiligheidsprobleem ontstaan. De gemeente Oldambt heeft hiervoor het AVE model 
doorontwikkeld. Misschien kan de wethouder hier naar kijken. Opgave 6: de eigen kracht 
conferenties. Er wordt veel opgetuigd voor 0,1 procent van de bevolking. Hierin ziet de fractie 
van D'66 een taak voor de hulpverleningsorganisaties, omdat zij dit in het verleden ook deden. 
Het zoeken van vrijwilligers hiervoor is een helse klus en de AVG maakt het vanwege de privacy 
lastig. Het gedachtegoed achter de eigen kracht conferenties steunt de fractie zeker wel. 
Opgave 7: andere opvang, is een goede zaak. Opgave 8: sociale teams als wegbereiders van 
transformatie. Geef de professionals de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Vermoei hen niet 
met nieuwe zaken. 
Doorbreek de administratieve druk. Er worden landelijk schrap dagen georganiseerd. Misschien 
kan de wethouder ook een schrap dag in Midden-Groningen organiseren.  
Er wordt een werkgroep ingesteld, maar landelijk is al veel gedaan. De vakbonden FNV en CNV 
hebben op het VNG jaarcongres tien ideeën gegeven en laat deze stuurgroep ermee aan de gang 
gaan zodat er meer quick wins zijn van bewezen middelen.  
 
Mevrouw Kuperus (GroenLinks): De fractie bekruipt het gevoel dat het oude wijn in nieuwe 
zakken is. Op de vorige voorstellen is nu een uitwerking van de kengetallen toegevoegd. Op de 
door GroenLinks gestelde belangrijkste vragen is nog geen antwoord gekomen. 
Wat voor invulling gaat de wethouder geven aan de motie door GroenLinks is ingediend over de 
verbetering van het opvoedklimaat voor kinderen. Hierin werd het college gevraagd om 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te 
bieden aan risicogezinnen. Met als idee dat hiervan een preventieve werking zou kunnen 
uitgaan. Deze motie werd in november 2018 raad breed aangenomen. In de 
commissievergadering van 7 februari 2019 heeft mevrouw Bosman (GroenLinks) aan de 
wethouder gevraagd of hier al mee was gestart. Hierop is niet adequaat geantwoord. Wat voor 
invulling wordt gegeven aan de raad breed aangenomen motie van GroenLinks?  
Het blijft een herhaling van de kerndoelen: eigen kracht, aanspreken van het eigen netwerk. 
Het zijn kerndoelen uit 2015 toen de gemeente verantwoordelijk werd voor de zorg. Nog steeds 
niet blijkt dat het voldoende werkt. Aan medewerkers en hulpverleners is scholing beloofd. Is 
deze scholing al ingezet en wat zijn de resultaten ervan?  
GroenLinks heeft nog een aantal wensen, omdat deze niet voldoende in de visie zijn 
opgenomen: Werk vraaggericht en niet vraaggestuurd, dus wat heeft een klant nodig en niet 
wat hebben we te bieden; sluit met de cliënt een persoonlijk meerjarenplan af zodat een 
kansrijk perspectief duidelijk voor hem of haar wordt; meer inzet op preventie.  
Twee concrete vragen aan de wethouder: wat voor invulling wordt gegeven aan de motie van 
november 2018 en worden de sociale teams voldoende toegerust om te werken volgens een civil 
society of een eigen kracht methode.  
 
Mevrouw Akkerman (Gemeentebelangen) bedankt de adviesraad sociaal domein voor de 
adviezen, opmerkingen en vragen. De fractie van Gemeentebelangen gaat ervan uit de het 
college de adviezen, opmerkingen en vragen meeneemt in de uitwerking van deze strategische 
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visie in het uitvoeringsprogramma. Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van de verslagen van de 
besprekingen met de sleutelfiguren uit de samenleving. Zij sluit zich aan bij de SP, want in de 
toekomst zal men in dialoog moeten blijven met de diverse organisaties.  
Over de strategische visie sociaal domein noemt zij vier punten: professionalisering, visie Gert 
Schout, de acht agendapunten, financieel.  
Door de individualisering van de samenleving zijn mensen afhankelijk geworden van de inzet van 
professionals. Men vindt professionele hulp beter en dat heeft geleid tot financiële tekorten in 
de jeugdhulp. De zorgvraag en het zorgaanbod worden steeds duurder. Voor elk probleem een 
oplossing?  
Met deze visie wil de gemeente een andere weg inslaan uitgaande van meer veerkracht in de 
samenleving. Het weer invoeren van de oude naoberhulp en weer meer het heft in eigen hand 
nemen door de inwoners.  
Deze inhoudelijke visie is voor een langere termijn. De vraag is of de professionalisering nog kan 
worden teruggedraaid. Het loslaten in vertrouwen zal lastig worden. De omschakeling in denken 
zal tijd kosten. Van verhelpen en helpen naar mensen stimuleren om zichzelf en elkaar te 
helpen, zal de nodige inzet en tijd kosten. Het is een leerproces.  
De visie van Gert Schout: een meewerkend netwerk is effectiever dan een briljante 
hulpverlener. Door het mogen maken van fouten zal een cliënt meer zelfvertrouwen krijgen. 
Het inschakelen van een eigen kracht conferentie kan meer controle geven. Uitzonderingen 
zullen er altijd zijn waarvoor een ‘ekc’ niet zal werken. Het college zal hier rekening mee 
houden indien veiligheid, haalbaarheid etc. in het geding is. Zeker als het om gezinnen met 
kinderen gaat.  
Het risico van het niet meewerken van cliënt of als de ondersteuner het laat afweten moet 
worden ondervangen om een eigen kracht conferentie te laten slagen. Wie controleert en wie is 
eindverantwoordelijk?  
De acht agendapunten: Gert schout heeft deze punten geformuleerd. Aan deze punten zou 
preventie moeten worden toegevoegd. Preventie is belangrijk en het blijkt ook uit het rapport 
Meer kansen voor kinderen. Jeugdwerkers zouden veel meer moeten worden ingezet. Ze zouden 
groepen jongeren uit vergelijkbare situaties samen kunnen brengen en begeleiden. De jongere 
merkt zo dat hij niet de enige is met problemen of zorgen.  
De fractie van Gemeentebelangen kan zich vinden in de punten, ook al zal het ene punt 
succesvoller zijn dan het andere. Het advies is: beter vier punten goed oppakken dan acht half.  
De wethouder geeft aan dat armoedeproblematiek moeilijk te bestrijden is ondanks het 
minimabeleid van de gemeente. Bij de financiële tekorten van mensen spelen ook externe 
factoren mee zoals de BTW verhoging, de ziektekostenpremies.  
De fractie vindt het belangrijk dat wordt ingezet op het terugdringen van de generatie 
armoede, beginnend bij de jeugd.  
De eigen kracht conferenties zouden breder kunnen worden ingezet, vooral bij kleine 
problemen. In 2018 zijn twee eigen kracht conferenties gehouden en dat is erg weinig. Waarom 
is het zo gering. De sociale teams die het beleid mede uitvoeren moeten goede sturing geven 
aan de doelmatigheid wat kan leiden tot extra werkdruk. De strategische visie zal de sociale 
teams veel inzet en tijd kosten.  
Een aandachtspunt is het loslaten in vertrouwen. Waar meestal de angst regeert er zal een 
mentale kracht nodig zijn van de medewerkers. Hoe wordt hiermee omgegaan? Dit geldt ook 
voor andere hulpverleners. 
Laaggeletterdheid is niet alleen voor allochtonen een probleem, maar ook voor autochtonen. Dit 
komt door verschillende methoden van taalonderwijs. Er zouden gesprekken moeten worden 
gevoerd met scholen over de kwaliteit van de taalmethodes die gebruikt worden.  
Het college vraagt om een eenmalige investering voor de transformatie met een looptijd van 
vier jaar. De uitgaven zullen ruim drie miljoen euro bedragen. Tevens kan het leiden tot 
herschikking van de budgetten. Een externe financiering door het nationale programma 
Groningen en de subsidiefondsen wordt zelfs overwogen. Wat is de hoogte van het aan te vragen 
bedrag bij het nationale programma en de diverse subsidiefondsen? 
De raad moet voldoende geïnformeerd worden en blijven of deze visie werkt. Daarom moeten 
calamiteiten vroegtijdig gemeld worden, evaluaties, zeker twee keer per jaar monitoren zoals 
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toegezegd. Er zijn handvatten gegeven om te controleren of deze subsidie gaat werken en de 
resultaten zichtbaar te maken. 
 
De heer Offereins (VVD): De heer Schout heeft wat betreft de VVD de stand van zaken treffend 
geschetst. Zijn visie dient als vertrekpunt voor deze visie. De overheid en de zorg zijn de 
burger, het individu en zijn directe omgeving uit het oog verloren. Aan wet- en regelgeving 
voldoen is belangrijker geworden dan de zorg voor de burgers. De heer Schout noemde dit een 
transactie samenleving. Het is de systeemwereld tegenover de leefwereld. 
De gemeente gaat proberen om de leefwereld weer als uitgangspunt te nemen bij het uitvoeren 
van de taken in het sociaal domein. De fractie kan zich vinden in dit uitgangspunt. Het is goed 
om de burger weer eigenaar te maken van het plan dat hem moet helpen om zijn situatie te 
verbeteren en waar mogelijk zijn problemen op te lossen. De zorg is niet de oplossing van alle 
problemen waar je in het leven tegen aanloopt. Een deel van de problemen hoort gewoon bij 

het leven.  
Een deel van de mensen heeft ondersteuning nodig en deze kan uiteen lopen van de behoefte 
om met iemand te praten tot intensieve professionele ondersteuning. Dit is de veerkracht die 
gezocht moet worden. Uit de gespreksverslagen met de stakeholders in het sociaal domein blijkt 
dat de hier beschreven visie breed wordt gedeeld. Partijen onderschrijven dat een andere 
aanpak echt nodig is om het verschil te kunnen gaan maken en de ambities van de gemeente te 
kunnen realiseren.  
Terecht worden ook kritische kanttekeningen gemaakt. De VVD ziet graag dat deze punten als 
aandachtspunten worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma.  
Er wordt in de acht benoemde opgaven veel gevraagd van de eigen organisatie waar men moet 
leren dat de burger zelf ook een mening heeft en zaken zelf wil en moet kunnen regelen. Ook 
zijn veel vrijwilligers nodig om alles rond de zorgvragers te organiseren. De zorgvragers 
beschikken over het algemeen niet over een groot eigen netwerk en mede daardoor is de 
ondersteuning van de gemeente nodig.  
De VVD onderschrijft de geformuleerde visie en ziet graag in het uitvoeringsprogramma 
voldoende aandacht voor verwachtingsmanagement. Naar de burgers, naar de ketenpartners en 
ook naar de gemeenteraad. Het is belangrijk om stappen te gaan zetten in het sociaaldomein. 
Stappen die aangeven dat we op de goede weg zijn. De in het visiedocument beschreven 
kengetallen geven een indicatie en ook een ambitie. Sociale veerkracht in de praktijk is wat de 
VVD betreft een manier om weer grip te krijgen op de zorgvraag die de gemeente in het sociaal 
domein moet invullen, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van de burgers hier weer in 
meenemen. Die grip is nodig om ook financiële keuzes te kunnen maken.  
 
De heer Wind (CDA) geeft aan dat de opmerkingen die door andere partijen zijn gemaakt in veel 
gevallen door de fractie van het CDA kunnen worden onderschreven. Ten aanzien van opdracht 
acht merkt de heer Wind op dat daar nog wel een taak ligt. Professionals blijken makkelijker te 
functioneren in de rol van hulpverlener of probleemoplosser dan in de rol van 
netwerkorganisator.  
Ten aanzien van de 300 gezinnen heeft het CDA een vraag. Deze casus is in oktober begonnen en 
de wethouder heeft toegezegd om daar in juni iets over te melden.  
 
De heer Joostens (ChristenUnie) refereert aan opmerkingen van SP en GroenLinks. Het is de 
vraag of het oude beleid altijd beter is. Dit is de discussie die gevoerd moet worden. Het stuk 
heeft acht duidelijke doelen die wat betreft de fractie van de ChristenUnie verder kunnen 
worden uitgewerkt. Dit is nodig, want financieel zal dit het nodige vragen. Gemeentebelangen 
stelde dat het beter is om vier dingen goed te doen dan acht dingen half. Hierbij miste de 
prioritering.  
In het stuk staat ook aangegeven wat het niet is: niet een andere koers, niet een andere kijk op 
het sociaal domein. Volgens de heer Joostens kan de zorgreflex (waaraan ook de heer Wind 
refereerde) de problemen in stand houden. Als de focus ligt op het bieden van zorg dan bestaat 
het risico dat het pamperen wordt. Dit is wat hij in de praktijk ook ziet. De verdere uitwerking 
wacht hij graag af.  
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Hij staat minder negatief tegenover de eigen kracht conferentie dan D’66. De heer Joostens 
denkt dat de groep ook veel groter is dan de 0,1 procent die genoemd wordt. De eigen kracht 
conferentie is een beproefd middel. Hulpverleningsorganisaties blijven hier bij betrokken. Hij 
noemt een voorbeeld van de heer Schout dat illustreert dat iemand uit de nabije omgeving van 
een hulpvrager soms een zet in de goede richting kan geven. Dit is soms beter dan een 
professionele hulpverlener. Hij vraagt om een nadere uitwerking in samenwerking met het 
sociaal domein. Het spreekt de fractie aan dat wordt ingezet op de sociaal economische 
structuur van de gemeente. Het gaat om de cultuuromslag en daar moet gezamenlijk aan 
worden gewerkt. Met GroenLinks is de ChristenUnie benieuwd naar de uitwerking van de motie 
die raad breed is aangenomen. Inzet op preventie is ook goed, maar daar wordt al op ingezet. 
Uitzicht bieden is belangrijk. De preventie en het bieden van uitzicht zou hij graag in het 
vervolg duidelijker uitgewerkt zien. Het oude beleid moet vervangen worden, want de tijden 
zijn veranderd. Hiervoor moet vertrouwen worden gegeven aan de mensen die hierover gaan. 
Met elkaar moet gedurfd worden om stappen te zetten, anders komen we niet verder.   
 
De voorzitter geeft aan dat zij de indruk heeft dat de fracties bereid zijn om aan het college 
opdracht te geven de visie uit te werken in het uitvoeringsprogramma.  
 
Reactie college 
 
De heer Verschuren (wethouder) geeft aan dat ook hij het idee heeft dat de fracties de visie 
onderschrijven. Hij ziet veel moeilijkheden bij de uitvoering, het is een (leer)proces dat wordt 
gestart. De wethouder gaat aan de slag met de uitwerking. Het wordt een moeilijke langdurige 
klus. Van veel mensen wordt heel veel gevraagd om dit te realiseren.  
Het gaat niet om ‘zoek het zelf maar uit’. Waar hulp nodig is moet deze gegarandeerd zijn.  
D’66 begon met ernstige bezwaren, maar eigenlijk hoorde de wethouder geen zwaarwegende 
principiële kritiek. Veerkracht is een lastig begrip waar iedereen een eigen beeld heeft.  
Op 23 mei is door het college een uitgebreide raadsbrief gestuurd ten aanzien van de motie. 
Een bureau heeft onderzoek gedaan en in de brief wordt aangegeven wat met de uitkomst 
gedaan wordt. 
Veel aandacht wordt al besteed aan de permanente scholing van de medewerkers en dat is ook 
nodig. Er zijn meer praktijkbegeleiders en er is een gedragswetenschapper in dienst genomen. 
De gedragswetenschapper kan de teams bijstaan en werken aan scholing en ontwikkeling van de 
teams. De teams klagen dat zij steeds nieuwe instructies krijgen om nog meer te bezuinigen. De 
wethouder begrijpt de klachten en de zorg. Een tekort van 7,5 miljoen euro dwingt om te 
bezuinigen. Veel dingen die mevrouw Akkerman van Gemeentebelangen noemt zijn de 
wethouder uit het hart gegrepen. Preventie is heel belangrijk en een meer collectieve aanpak 
ook. Preventie is in de visie opgenomen. Er is de armoede-aanpak, het terugdringen van 
laaggeletterdheid, het oplossen van het brievenbusprobleem. De collectieve aanpak zit er niet 
zo expliciet in, maar de wethouder is het hiermee eens. Dit kan duidelijker verwoord worden.  
Vier procent  ekc’s is op deze aantallen niet veel. In het vorige stuk werd gesproken van 60 
eigen kracht conferenties per jaar. De ambitie moet hoger liggen. 
De genoemde kritische punten zullen zeker worden meegenomen in de uitvoering. Het zijn 
zinvolle punten. Er moet ook aandacht zijn voor verwachtingsmanagement en het realiseren van 
de visie kost tijd.  
Ten aanzien van de 300 gezinnen zegt de wethouder toe dat hierover voor de zomer nadere 
informatie komt. Er zal ook een uitgebreidere toelichting komen op het tekort bij jeugdhulp in 
2018 en er zal inzicht in de kosten van 2019 worden gegeven. 
 
Mevrouw Feenstra (SP) meldt dat aanstaande maandag, 17 juni, de evaluatie van de 300 
gezinnen op de agenda staat van de werkgroep sociaal domein.  
 
De heer Verschuren (wethouder): het klopt dat de hulpverleners gemakkelijk helpen en dingen 
overnemen die helemaal niet overgenomen hoeven worden. De hulpverleners moeten hieraan 
wennen. De bereidheid bij de teams is zeker aanwezig.  
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Tweede termijn 
 
De heer Brinkhorst (D’66) geeft aan dat twee vragen niet beantwoord zijn. Het gaat om de 
schrap dag en het AVE model dat door Oldabmt is ontwikkeld. De wethouder vroeg aan D’66 of 
de fractie achter de visie staat. Het antwoord hierop is ja. De fractie vindt het een D’66 visie, 
maar over de uitwerking wil de fractie graag meer horen. Het beleggen van een eigen kracht 
conferentie is niet heel eenvoudig, bij de organisatie komt veel kijken. Het zoeken van 
‘steunberen’ in de gemeenschap is een grote klus. D’66 is kritisch en hoopt een stevige inhoud 
te krijgen. Mobility mentoring:uit de kengetallen blijkt dat 35 procent van de bevolking in 
Midden-Groningen problematische schulden heeft terwijl er maar 20 procent van de mensen 
gebruikt van mobility mentoring maakt.  
 
Mevrouw Akkerman (Gemeentebelangen): Met de vraag kunnen we de professionalisering nog 
terugdringen bedoelt zij dat dat er echt dingen gaan veranderen. 
Wanneer de cliënt niet wil en de ondersteuner laat het afweten, wie controleert dan? Wie is 
verantwoordelijk?  
Over haar advies om beter vier goed aan te pakken dan acht half, zegt zij in de loop van het 
traject kan blijken dat er bepaalde dingen echt succesvol zijn en andere punten achterblijven. 
Op de punten die succes hebben kan dan meer worden ingezet. De sociale teams en andere 
hulpverleners moeten niet in een spagaat komen te zitten ten aanzien van hulpverlenen en 
loslaten. Er is ook nog een vraag over de NPG gelden. 
 
Reactie college 
 
De heer Verschuren (wethouder) geeft aan dat hij over de schrap dag schriftelijk zal reageren. 
De gemeente werkt uitdrukkelijk met het AVD model. In de praktijk moet blijken of er 
voldoende ‘steunberen’ zijn, dat is een risico. Mobility mentoring is als proef gestart in 
Menterwolde. Het was de bedoeling dat de proef groter zou worden opgezet. Er waren 20 
personen en toen kwam de opdracht van de gemeente dat met de 300 gezinnen aan de slag 
moest worden gegaan. Daaroor is de proef minder snel gegaan dan de bedoeling was. Het 
voorstel is nu om dit verder uit te breiden.  
Iemand van het sociaal team zal controleren en de verantwoordelijkheid dragen. Wanneer het 
netwerk een grotere rol krijgt en een eigen kracht conferentie gehouden wordt dan zal er altijd 
iemand van het sociaal team op afstand moeten blijven opletten. Dit moet goed worden 
georganiseerd. Waarbij dan weer gewaakt moet worden dat deze persoon de hulpverlening 
overneemt. Op afstand moet er hulp en begeleiding blijven.  
De NPG gelden: de raad gaat over de subsidie-aanvragen die worden ingediend. de ambitie van 
de wethouder is om het volledige bedrag van drie miljoen voor vier jaar daar aan te vragen 
zodat het niet drukt op de toch al magere begroting.  
Bij de sociale teams zit een risico dat er erg veel aan hen gevraagd wordt. Overvragen moet 
voorkomen worden.  
 
Mevrouw Akkerman (Gemeentebelangen) geeft aan dat ten aanzien van de financiën de 
middelen in het eigen budget gevonden moeten worden. de NPG gelden zouden niet voor het 
sluitend maken van de begroting moeten worden gebruikt.  
 
De heer Verschuren (wethouder) geeft aan dat de raad hierover gaat. Het gaat hier niet om het 
dichten van de begroting, maar om nieuwe dingen, zoals eigen kracht conferenties etc. 
 
De heer Brinkhorst (D’66) vraagt of de wethouder wil toelichten waarom hij de vraag over de 
schap dag schriftelijk wil beantwoorden. Hoe ziet de wethouder de ontwikkeling van de grote 
tekorten. 
 
De heer Verschuren (wethouder) antwoordt dat over de tekorten nog zal worden gesproken. De 
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wethouder denkt dat de nieuwe aanpak de omstandigheden in Midden-Groningen zullen 
verbeteren en dat het binnen het NPG kader zou kunnen, maar de raad beslist. 
Hij wil over de schrap dag met de sociale teams overleggen of zij dat zinvol achten. De sociale 
teams moeten ook energie willen steken in een schrap dag. 
 
De voorzitter zegt dat er slechts een partij vraagt om een schrap dag en dat er prudent mee 
moet worden omgegaan. De sociale teams worden al overvraagd en daarom moet voorzichtig 
worden om gegaan met het vragen van extra dingen.  
Het gaat om de strategische visie van het sociaal domein. Het college krijgt de opdracht om te 
werken aan een uitvoeringsprogramma waar de werkgroep sociaal domein weer bij betrokken 
wordt. Daar komt ook het uitvoeringsprogramma met de financiële vertaling aan de orde. Dan 
wordt duidelijk hoe de financiën zich verhouden tot de reguliere middelen en de NPG gelden.   
Er wordt een visie vastgesteld en het college krijgt de opdracht om dingen uit te werken en 
naar de werkgroep terug te komen. In principe kan dit onderwerp naar de raad worden 
doorgestuurd met het advies om de visie als hamerstuk te laten vaststellen. 
 
De heer Brinkhorst (D’66) wil niet dat de visie als hamerstuk naar de raad gaat. Met een schrap 
dag zou binnen de zorg winst kunnen worden behaald. Het is belangrijk dat dit in de raad 
terugkomt.  
 
Conclusie 
 
De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekstuk aan de raad wordt aangeboden.  
 

10. Sluiting 
 
De voorzitter: sluit de vergadering om 21.53 uur en dankt de aanwezigen voor hun inzet. Zij 
dankt het publiek voor de aandacht. 
 
 

 


