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Geachte raadsleden, 

 

In het najaar 2017 bent u op de hoogte gebracht van tekorten in de jeugdhulp. Het bedrag dat toen 

in beeld was als tekort 2017 op de jeugdhulp voor de gezamenlijke Groningse gemeenten, was 14 

mln. In oktober 2017 is naar aanleiding van de prognose een stuurgroep ingesteld met een taskforce 

om namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg 

extra te sturen op de financiën van de jeugdhulp, de informatievoorzieningen jeugdhulp te 

verbeteren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de uitgaven te kunnen bijsturen.  

 

Op basis van alle beschikbare informatie bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn verschillende 

scenario’s uitgewerkt. Dit heeft een nieuwe schatting van het tekort opgeleverd, met een grote 

bandbreedte.  De actuele verwachting is dat het tekort uitkomt tussen de 13 - 22,5 mln. Deze 

bandbreedte is groot omdat er verschillende analyses mogelijk zijn die ieder een andere uitkomst 

opleveren. Dat er zich een tekort voordoet, is overigens in overeenstemming met het landelijke 

beeld: 50 procent van de gemeenten heeft over 2017 een tekort,  75 procent  heeft wachtlijsten en  

86 procent van alle gemeenten verwacht een tekort over 2018. 

 

Een eerste verklaring voor het tekort is de stijging van het aantal verwijzingen naar jeugdhulp sinds 

de transitie, met name naar ambulante jeugdhulp en dagbesteding/behandeling: het  provinciale 

aantal indicaties voor jeugdhulp lag in 2017 gemiddeld 1500 boven het aantal in 2016. 

De gezamenlijke gemeenten hebben gezien de omvang van het en van de bandbreedte besloten  de 

taskforce uit te breiden en de feiten en ontwikkelingen nader te onderzoeken. De komende vijf 

weken hebben zij nodig om duidelijkheid te krijgen en om bruikbare gegevens per gemeente aan te 

kunnen leveren. 

 

In het najaar van 2017 hebben we op basis van de voorlopige analyse een prognose gemaakt van 

welke tekort we voorzien voor Midden Groningen in 2017 en 2018. Voor 2017 geldt nog de algemene 
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financiële solidariteit. Dat houdt in dat het totale tekort op basis van de hoogte van de integratie 

uitkering wordt verdeeld over alle gemeenten. Voor Midden-Groningen zou dat betekenen dat het  

tekort op basis van de geschetste bandbreedte varieert tussen 1,7 en 2,7 mln.  

 

Voor het jaar 2018 geldt de algemene solidariteit niet meer. Dat heeft een extra negatief effect op 

het tekort. Op basis van de cijfers van het najaar van 2017 hebben we dat effect meegenomen in 

onze prognose voor 2018. Binnen deze prognose voorzien wij een tekort inclusief uitvoeringskosten 

van 3,2 mln. Omdat in de geschetste bandbreedte nog zeer grote onzekerheden zitten, zien we 

voor dit moment geen aanleiding om de prognose bij te stellen. Het tekort kan in het jaar 2018 nog 

binnen de budgetten van het sociaal domein worden opgevangen. Dat tekort hebben we daarom  

meegenomen in de begroting 2018. Voor de jaren daarna zal een structurele oplossing moeten 

worden gevonden. Dat vraagstuk staat centraal in de scenariodiscussie die u in het voorjaar gaat 

houden.  

 

De taskforce van het DB PG&Z zal per gemeente de cijfers en ontwikkelingen in beeld brengen. 

Samen met de taskforce gaan we de cijfers en achtergronden analyseren en onderzoeken welke 

sturing op de financiën mogelijk is. De resultaten bieden wij u aan als input voor de 

scenariodiscussie.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

R.W. Munniksma 

burgemeester 

 


