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Onderwerp: Tekorten jeugdhulp  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de raadsbrief van 2 oktober jl. hebben wij gemeld dat er een risico bestaat dat het tekort op de 

uitvoering van de jeugdhulp in 2018 oploopt van € 3,9 miljoen naar € 7,9 miljoen ten opzichte van 

de inkomsten uit de algemene uitkering. In de raadsbrief van 16 oktober hebben wij u 

geïnformeerd over de maatregelen die we aanvullend gingen nemen om het financiële risico terug 

te dringen. Op basis van de recente cijfers van de RIGG is het tekort op de jeugdhulp nu in beeld. 

Voor de definitieve cijfers zijn we nog wel afhankelijk van de accountantsverklaring van de RIGG. 

We verwachten niet dat er nog grote afwijkingen zullen optreden.  

 

Met deze brief willen wij antwoord geven op de vier volgende vragen: 

1. Wat is het tekort over 2018 en de komende jaren? 

2. Waarom zo'n groot tekort? En hebben andere gemeenten dat ook?  

3. Wat hebben we gedaan om het tekort te beperken? 

4. Welke aanvullende maatregelen kunnen we nemen? 

 

1. Het tekort over 2018 en de komende jaren 

Op basis van de huidige cijfers van de RIGG gaan we uit van een tekort van € 6.587.000 ten 

opzichte van de inkomsten uit de algemene uitkering. In de voorjaarsnota zullen we aangeven hoe 

we het tekort financieel oplossen. Op basis van de resultaten van 2018 gaan we een prognose 

maken voor de komende jaren. Als we als uitgangspunt nemen dat de uitgaven voor jeugdhulp op 

het niveau van 2018 blijven, zal het tekort door lagere inkomsten en hogere uitvoeringskosten rond 

€ 7,4 mln. uitkomen. Hier staat een –dalend— overschot op de uitvoering van de WMO tegenover, 

waardoor het saldo Jeugd/WMO zonder verdere maatregelen de komende jaren uitkomt op een 

tekort van rond de € 6 mln.  
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2. Waarom zo'n groot tekort en hebben andere gemeenten dat ook? 

 

Landelijk beeld 

De gemeente Midden-Groningen is zeker niet de enige gemeente met grote tekorten binnen de 

jeugdhulp. We weten dat het overgrote deel van de gemeenten in Groningen te kampen heeft met 

forse tekorten: Stadskanaal 3 mln, Het Hogeland 3,2 mln, Oldambt 3,7 mln, Groningen 11 mln. 

Landelijk zien we vergelijkbare cijfers. De minister en de VNG hebben gezamenlijk opdracht 

gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de tekorten. Aan het onderzoek 

heeft de gemeente Midden-Groningen als 1 van de 26 gemeenten deelgenomen. Eind april is het 

rapport ‘Benchmark analyse tekorten jeugdhulp’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport 

onderbouwt in belangrijke mate onze eigen conclusies.  

 

Oorzaken van het tekort 

Er is sprake van een stapeling van factoren die van invloed zijn op de hoogte van het tekort. In de 

eerste plaats het ontoereikende landelijke budget. Bij de invoering van de Jeugdwet is men er 

vanuit gegaan dat de stijgende vraag naar jeugdhulp zou stoppen. Dat blijkt een misrekening. De 

wetgever ging er verder vanuit dat de gemeenten de uitvoering 15% goedkoper zouden kunnen doen 

dan in het oude stelsel. Deze winst werd direct op het macro budget bezuinigd. Een deel van deze 

bezuiniging zou moeten komen uit de zogenaamde transformatie. De praktijk wijst uit dat die 

voorlopig een wens is gebleven, ook al omdat de gemeenten maar beperkt sturing hebben op de 

toegang. Er zijn meerdere partijen die naar de jeugdhulp mogen verwijzen of jeugdhulp mogen 

inzetten.  

 

Na de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten is vervolgens het zogenaamde objectieve 

verdeelmodel ingevoerd. Aan de hand van tientallen indicatoren wordt daarmee bepaald hoeveel 

elke gemeente krijgt voor de uitvoering van de Jeugdwet. Voor Midden-Groningen betekende dat 

een forse achteruitgang die bovenop de algemene korting kwam. Als het budget nog steeds 

verdeeld zou worden op basis van het historische jeugdhulpgebruik, zouden we dit jaar 1,9 miljoen 

meer ontvangen dan we nu doen.  

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt verder duidelijk dat de vraag naar jeugdhulp toeneemt door 

maatschappelijke ontwikkelingen. De focus van de samenleving op veiligheid leidt binnen de zorg 

tot risicomijding wat een opdrijvend effect heeft op de kosten. Ouders verwachten vaker 

vanzelfsprekend professionele hulp als hun kind niet volledig aan de verwachtingen voldoet. 

Scholen wentelen vaker problemen af op de jeugdzorg en we zien een vermaatschappelijking van 

privéproblemen zoals vechtscheiding.  

Daarnaast zijn de grenzen met andere domeinen zoals het Passend Onderwijs en de Wet Langdurige 

Zorg vaak diffuus. Gezien de ruime opdracht die we aan de sociale teams gegeven hebben, leiden 

grensdiscussies vaak tot het inzetten van jeugdhulp. 

 

Tenslotte moeten we ook naar onszelf kijken: verhoudingsgewijs heeft Midden-Groningen zowel 

landelijk als provinciaal immers een hoog tekort. Daarbij spelen onze belangrijkste beleidskeuze 

'Geen kind tussen wal en schip!', onze fijnmazige ondersteuningsstructuur in de vorm van sociale 

teams en de provinciale samenwerking bij de inkoop van jeugdhulp ongetwijfeld ook een rol.  
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3. Wat hebben we gedaan om het tekort terug te brengen? 

 

Implementatieplan 

Vanaf mei 2018 zijn we aan de slag gegaan met het Implementatieplan Jeugdhulp. Onderdelen 

daarvan zijn de ontwikkeling van het dashboard jeugdhulp waardoor we maandelijks actuele cijfers 

hebben over de afgegeven jeugdhulpindicaties en de gedeclareerde kosten, het terugdringen van 

de verlengde jeugdhulp (jeugdhulp voor 18+), het vergroten van het kostenbewustzijn bij de sociale 

teams en het aanscherpen van de toekenning van jeugdhulp. De samenwerking met de huisartsen is 

op gang gekomen, vooral door de inzet van de Ondersteuners Jeugd en Gezin. En in november zijn 

we vervolgens gestart met de aanpak van de 300 duurste gezinnen.  

 

De effecten van deze maatregelen komen pas met een vertraging echt tot uiting in de cijfers, maar 

hebben er toe geleid dat het tekort niet doorgegroeid is naar het eerder genoemde bedrag van € 

7,9 mln. Van het doorlichten van de 300 duurste gezinnen zal eind dit jaar de balans opgemaakt 

kunnen worden. Dan zal ook duidelijk zijn wat een scherpere afbakening van de jeugdhulp ten 

opzichte van Passend Onderwijs, Wet Langdurige Zorg en WMO oplevert.   

 

Onderzoek Pro Facto 

We hebben onderzoeksbureau Pro Facto laten uitzoeken of ons vermoeden klopt dat het 

verdeelmodel onvoldoende rekening houdt met de specifieke situatie van Midden-Groningen.  

 

Pro Facto concludeert dat het objectief verdeelmodel wel de factoren bevat die de sociaal 

maatschappelijke structuur van Midden-Groningen bepalen, maar dat die risicofactoren slechts 

weinig gewicht hebben. Hoe groter de sociale vraagstukken, hoe groter het nadeel vanuit het 

verdeelmodel. Midden-Groningen zou baat zou kunnen hebben bij een verfijning van het 

verdeelmodel en nader onderzoek naar het effect van factoren als LVB-problematiek, niet-westerse 

migranten en langdurige armoede. Wij hebben de conclusies van Pro Facto onder de aandacht 

gebracht van de VNG en het ministerie, met het verzoek ze mee te nemen bij de aanpassing van 

het verdeelmodel.  

 

4. Welke aanvullende maatregelen kunnen we nemen? 

 

Bestaande taakstelling € 2 miljoen 

De omvang van de tekorten maakt scherpe beleidskeuzes noodzakelijk. Naast de ingezette 

maatregelen in het kader van het Implementatieplan en de aanpak van de 300 gezinnen gaan we de 

komende maanden aan de slag om de uitvoering verder aan te scherpen. Daarbij gaat het om zaken 

als:  

– Stapeling en aaneenschakeling van indicaties terugdringen door toewijzingen vooraf te 

laten toetsen door een ondersteuningsteam. 

– Specialistische hulp alleen inzetten als er sprake is van een veiligheidskwestie. In situaties 

waarin een veiligheidsrisico speelt, altijd eerst een netwerkberaad.  

– Starten met de ontwikkeling van JIM (jouw ingebrachte mentor) en ervaringsdeskundigheid 

als alternatief voor professionele hulp. 

– Meer ontwikkelen en inzetten van het aanbod in het voorliggend veld. Bijvoorbeeld bij 

 vechtscheidingen werken met een groepsaanbod voor kinderen ('mijn ouders gescheiden en 

 ik') en de inzet van ervaringsdeskundigheid ontwikkelen. Actief  meeleefgezinnen / 
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weekendgezinnen gaan werven. 

– Scherper de grens trekken met het onderwijsveld, bijvoorbeeld door begeleiding op school 

en huiswerkbegeleiding niet langer te financieren vanuit de jeugdhulp. 

– Per wijk monitoren hoe de jeugdhulp wordt ingezet en de teams daar feedback op geven.  

 

Aanvullende taakstelling van € 2,5 miljoen 

Om de financiële risico’s te minimaliseren is nog meer nodig. We gaan daarom voorstellen 

ontwikkelen voor een aanvullende taakstelling van € 2,5 miljoen. We willen u daarbij na de zomer 

laten kiezen uit een totaal van € 3,5 miljoen aan maatregelen binnen het taakveld jeugd/WMO, 

waarbij we beseffen dat deze voorstellen grote maatschappelijke gevolgen zullen hebben, 

bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten. Deze keuzes willen we in 2020 vertalen in uitvoering. 

Voor de periode na 2020 willen we onderzoeken op welke wijze onze inkoopstrategie kan bijdragen 

aan het efficiënter en effectiever inzetten van jeugdhulp. Het gaat daarbij ook om de vraag op 

welke wijze we hierbij blijven samenwerken met andere gemeenten en wat de toekomst van de 

RIGG is. 

 

Motie en toezeggingen 

Wij willen invulling geven aan de motie die de raad op 26 april heeft aangenomen over de tekorten 

in de jeugdhulp door samen met de andere Groninger gemeenten op basis van een gezamenlijke 

lobbystrategie op te trekken. We gaan er vanuit dat deze strategie voor de zomervakantie 

operationeel is en zullen u daarvan op de hoogte houden. Naar aanleiding van de toezegging aan de 

raad om de bevindingen van het dashboard uitgaven jeugdhulp periodiek met de raad te delen 

stellen we het volgende voor. We willen daarvoor de drie reguliere momenten van voorjaarsnota, 

najaarsnota en begroting gebruiken. Daarnaast willen wij u tweemaal tussen deze momenten door 

met een raadsbrief informeren over de stand van zaken. Hiermee wordt u 5 maal in het jaar 

geïnformeerd over de stand van zaken overeenkomstig de toezegging. Een eerste brief, waarin we 

u informeren over de ontwikkelingen van de tekorten 2019 en over de tussenstand van het 

doorlichten van de 300 gezinnen zullen wij u voor de zomer sturen. 

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


