
 

 

Amendement 
 
 

 

Agendapunt 16. Regiovisie Jeugdhulp 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2022 

 
Gehoord hebbende alle fracties, de zorgaanbieders en het college op donderdag 20 januari. 

 

Constaterende dat: 

• Er overeenstemming is over de 6 ontwikkelopgaven die in de regiovisie worden geschetst 

• De regiovisie nog niet af is en alleen het WAT beschrijft 

• De uitkomsten van de ontwikkeltafels meer duidelijkheid geven over het HOE 

• De zorgaanbieders worstelen met de verandering naar een hybride inkoopmodel 

• Er wel een analyse van de kosten is gemaakt, maar niet van de oorzaken van het stijgend 

gebruik in de jeugdhulp. 

• Het onduidelijk is welke rol de gemeenteraden hebben in wat er volgt op deze regiovisie 

wanneer deze is vastgesteld. 

• De regiovisie raakt aan de kader stellende rol van de gemeenteraden.  

Besluit het raadsvoorstel aan te passen door het vervangen van de beslispunten onder punt 1. 

 

Met de volgende tekst: 

 

“Stelt de regiovisie vast met de volgende aanvullingen: 

• De raad wordt voor de zomer geïnformeerd over de uitkomsten van de ontwikkeltafels als 

aanvulling op de regiovisie. Hierbij krijgt ook de landelijke hervormingsagenda nadrukkelijk 

een plek, en wordt aangegeven hoe er ook na de invoering van een hybride inkoop model 

een dekkend zorglandschap in onze regio gewaarborgd is. 

• Er vindt een analyse plaats van de oorzaken van de stijgende vraag naar Jeugdhulp, 

gerelateerd aan de 6 ontwikkelopgaven, als aanvulling op de regiovisie. 

• Het college betrekt de raad, voordat lokaal definitieve afspraken worden gemaakt, bij de 

keuze welke vorm van jeugdhulp op een andere manier dan via de ‘open house-methode’ 

wordt ingekocht en geeft daarbij aan waar het specialistische jeugdhulp betreft met een 

duidelijke definitie van wat onder specialistische jeugdhulp wordt verstaan. 

• Op basis van de regiovisie en de uitkomsten van de ontwikkeltafels presenteert het college 

een lokale uitvoeringsagenda voor de implementatie van de regiovisie met de hierboven 

genoemde aanvullingen. 

• Het college start in de regio het gesprek met de andere gemeenten, over de positionering 

van de gemeenteraden in de jeugdhulp om duidelijkheid te scheppen over wat het mandaat 

van de regio is en wat aan de gemeenteraden is.” 

 

 



 

 

 

Midden-Groningen 

Namens de fracties, 
 
VVD, Evert Offereins        CDA, Harry Wind       PvdA, Jan Westerdiep  D66 , Yannick Lutterop  
 
GBMG , Markus Ploeger    CU, Marco Metscher        
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

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

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


