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Begin december 2019 is er zowel in het Pho Sociaal Domein als ook in de DT-vergadering gevraagd 

om een kort overzicht van de tot nu toe bekende prognoses binnen het programma Sociaal. In deze 

memo  wordt een doorkijk gegeven wat de verwachte stand wordt over 2019 en 2020. Er zijn 

diverse ontwikkelingen binnen dit programma. 

 

1 Financiële mutaties in 2019 

1.1 Burgerparticipatie 2019 

In 2019 zijn er geen nieuwe financiële afwijkingen te melden die nog niet zijn gemeld in de 

Najaarsnota 2019. In de Najaarsnota zijn een tweetal budgetten (ouderenbeleid en 

vrijwilligersbeleid) incidenteel afgeraamd i.v.m. onderuitputting en verwerkt in de kolom actuele 

begroting 2019. Bij de baten van dit product hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden gedurende 

2019. 

 

1.2 Wmo (Oude taken) 2019 

Huishoudelijke hulp 

Zoals ook al vermeld bij de najaarsnota 2019 worden er meer aanvragen voor huishoudelijke hulp 

gedaan. De verwachting die bij de najaarsnota is uitgesproken, is dat wij circa € 350.000 meer gaan 

uitgeven aan huishoudelijke hulp.  

Daarentegen zien wij een positieve ontwikkeling ontstaan bij de eigen bijdrage van de Wmo voor 

HH/ BG. Naar verwachting gaan wij € 100.000 meer ontvangen. Dit positieve resultaat zal worden 

verwerkt bij de jaarrekening 2019. 

 

WMO Woningaanpassingen 

Zoals vermeld in de derde kwartaalrapportage 2019 komen we naar verwachting niet uit met het 

budget voor woningaanpassingen. In heel 2019 hebben er veel en grote/ dure woningaanpassingen 

plaatsgevonden bij onze inwoners. Naar verwachting overschrijden wij het budget met circa 
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€ 100.000. Dit zal bij de jaarrekening 2019 goed geanalyseerd moeten worden en vanuit de 

bevindingen gekeken moeten worden wat het structurele effect is voor de komende jaren. 

 

1.3 Wmo Sociaal domein (nieuwe taken) 2019 

Beschermd Wonen 

De afrekening Beschermd Wonen van 2018 is ontvangen van de Gemeente Groningen. Bij de 

jaarrekening 2018 hadden we nog de verwachting dat we nog € 800.000 zouden ontvangen. Echter 

zijn er nog veel nagekomen kosten die niet in beeld waren bij de gemeente Groningen waardoor de 

werkelijke ontvangst slecht € 621.000 bedraagt. Het verschil van 179.000 zal worden verwerkt bij 

de jaarrekening 2019. In de najaarsnota 2019 zijn de ontvangsten voor Beschermd Wonen al 

afgeraamd naar € 467.000. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden als die 

ook zijn gemeld in de Najaarsnota over 2019.  

 

1.4 Jeugd 2019 

Maatwerkdienstverlening Jeugd 

In aansluiting op de meest recent dashboard Jeugd tot en met november 2019 wordt de 

onzekerheidsfactor in de prognose steeds kleiner. We gaan nog steeds uit van een marge van -3 en 

+3 %. Dat het eindresultaat ergens daartussen ligt wordt dus steeds meer waarschijnlijker bijv. op 

het niveau van de Najaarsnota. Daarmee halen we de  taakstelling van het Implementatieplan (€ 2 

mln.) niet maar liggen de uitgaven nog altijd lager dan die in 2018 ( € 0,8 mln.). Het beeld t.o.v. 

oktober is redelijk stabiel, maar op onderdelen zijn er verschuivingen. In tegenstelling tot wat we 

in oktober zagen lopen de uitgaven voor gedwongen jeugdhulp toch nog wat verder op. Hiertegen 

over staat een afname van de uitgaven PGB. Per saldo zijn er ten opzichte van oktober geen 

noemenswaardige verschillen.  

 

1.5 Onderwijs 2019 

In 2019 zijn er geen nieuwe financiële afwijkingen te melden die nog niet zijn gemeld in de 

Najaarsnota 2019. 
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2 Financiële mutaties in 2020  

In de volgende paragrafen staat een opsomming van mutaties die betrekking hebben op het 

boekjaar 2020. 

2.1 Burgerparticipatie 2020 

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het beschikbare budget voor 2020 niet toereikend is. 

Wel komt er naar verwachting begin 2020 een beleidsplan Ouderen. Welke financiële consequenties 

dit beleidsplan heeft, is op dit moment nog niet duidelijk. De mogelijke effecten zijn pas zichtbaar 

in 2020 en daarop volgende jaren. 

 

2.2 Wmo (Oude taken) 2020 

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de Wmo (Oude taken). 

 

2.3 Wmo Sociaal domein (nieuwe taken) 2020 

Beschermd Wonen 

In de begroting 2020 zijn de ontvangsten vanuit Beschermd Wonen afgeraamd naar € 0,-. Echter is 

er in het meest recentelijke Ambtelijk Oogo besloten dat er in totaal € 562.000 moet worden 

bijgelegd voor 2020. Het aandeel hiervan voor Midden-Groningen is € 59.969. Op dit moment is er 

nog geen dekking in de begroting 2020. Dit zal plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2020. 

 

Veilig Thuis 

In het DB PG&Z van 22 November 2019 is besloten om extra middelen voor Veilig Thuis beschikbaar 

te stellen. Voor de hele provincie worden er € 1.244.000 extra middelen beschikbaar gesteld. Het 

aandeel van Midden-Groningen bedraagt € 129.896 boven op de structurele bijdrage. Op dit 

moment is er nog geen dekking in de begroting 2020. Dit zal plaatsvinden via de Voorjaarsnota 

2020. 

 

Wmo vervoer 2020 en verder 

Ieder jaar worden de kosten voor het doelgroepenvervoer geïndexeerd volgens de NEA-index. 

Recentelijk zijn de indexatiecijfers voor 2020 bekend geworden. In 2020 worden de kosten met 
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6,7% geïndexeerd. Er is in de begroting 2020 geen structurele indexatie verwerkt. Doordat er geen 

indexatie is verwerkt in de begroting 2020 levert dit een uitzetting voor Wmo vervoer van bijna 

€ 80.000 op. Het voorstel is om structureel 3,0% indexatie op te nemen voor deze kosten. De 

dekking wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2020. 

2.4 Jeugd 2020 

Spoed voor Jeugd 

In het SOO van 22 november 2019 (inhoudelijk) en 17 december 2019 (financieel) is besloten om de 

crisisopvang anders in te richten dan op dit moment het geval is. In 2019 is een businesscase 

opgesteld waarin in de eerste jaren een voorinvestering wordt gevraagd. De regionale 

voorinvestering bedraagt voor 2020 € 1.107.500, voor 2021 € 2.123.700 en voor 2022 en verder € 

2.022.000. Het aandeel in de voorinvestering voor Midden-Groningen (12,28%) bedraagt voor 2020  

€ 46.375, voor 2021 € 185.300. Vanaf 2021 zal een bijdrage van structureel € 191.200 worden 

gevraagd.  

 

Op regionaal niveau zal op basis van de businesscase Spoed voor Jeugd vanaf 2021 een besparing 

gerealiseerd kunnen worden. De besparing zal plaatsvinden op gemeenteniveau en niet op basis van 

de verdeelsleutel. Het realiseren van de besparing (lees: minder crisissen) op kosten hangt van 

verschillende factoren en kan per gemeente verschillen. Op dit moment is er geen inschatting te 

maken welk bedrag aan besparing aan de gemeente Midden-Groningen is toe te rekenen. Daarom 

gaan wij uit van de berekening op basis van de verdeelsleutel en dat wij kunnen rekenen met 

12,28%. Op basis van dit percentage kan een besparing voor 2021 ingeboekt worden van (€ 

1.105.000 * 12,28%) € 135.000, voor 2022 (€ 3.033.000 * 12,28%) € 372.000 en voor 2023 (€ 

4.550.000 * 12,28%) € 558.000. Gedurende 2020 zullen wij een nulmeting doen wat de kosten van 

crisis is op basis van de oude situatie en dit monitoren via het dashboard jeugd wat de besparing 

uiteindelijk is voor de gemeente.    

 

Tarieven gecertificeerde instellingen 

Vanaf eind 2018 zijn er diverse signalen binnengekomen dat er problemen waren bij de 

gecertificeerde instellingen (GI’s). Naar aanleiding van deze signalen is het RIGG, namens de regio 

in gesprek gegaan met de GI’s over o.a. de wachtlijstproblematiek, personele problemen en de 

tariefstelling. Ook is er landelijk veel aandacht voor deze problematiek.  
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Vanuit onze regio hebben we een overeenkomst met Jeugdbescherming Noord (60% van de omzet 

GI’s), William Schrikker Stichting (25% van de omzet GI’s) en Leger des Heils (15% van de omzet GI’s). 

Voor de heroverweging van de tariefstelling zijn vier redenen aan te dragen: 

- De forse wachtlijstproblematiek bij Jeugdbescherming Noord, waardoor de uitvoering van een 

wettelijke taak van de gemeenten in gevaar komt. 

- Twee van de drie GI’s leiden verlies. Er bestaan ernstige zorgen om de continuïteit van de 

grootste GI in de regio. 

- De beide landelijk werkende gecertificeerde instelling geven aan dat zij de overeenkomst met 

de Groninger gemeenten zullen opzeggen bij gelijkblijvende tarieven. 

- De noodzaak dat GI’s een positieve ontwikkeling doormaken op de uitvoering van de 

maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, mede in relatie tot de kosten die met de 

verwijzingen gepaard gaan. Het is niet waarschijnlijk dat de GI’s onder de huidige tarieven 

kunnen komen tot de vereiste transformatie. 

 

Voorgesteld wordt bij het DB PG&Z om de tarieven per 1 januari 2020 te verhogen met 17,5% ten 

opzichte van het nu in de Groningse regio gehanteerde prijspeil. Deze 17,5% wordt deels gevormd 

door een loon- prijsbijstelling van 6,5% ten opzichte van het prijspeil januari 2018. Hiervoor zijn in 

de meicirculaire 2019 middelen ter beschikking gesteld en zullen in de meicirculaire van 2020 naar 

verwachting eveneens middelen ter beschikking worden gesteld. Deze middelen kunnen worden 

aangewend om de gevolgen van de voorgenomen tariefswijziging gedeeltelijk te ondervangen. 

 

Aan de GI’s wordt naast deze tariefsverhoging met ingang van 1 januari 2020 de opdracht gegeven 

om te komen met een plan van aanpak, waarin een voorstel wordt gedaan over hoe de 

transformatie wordt vormgegeven op de volgende onderwerpen: 

- Vergroten weerbaarheid 

- Versterken regiefunctie 

- Versterken verwijsrol 

- Samenwerking met gemeenten 

- Monitoring jeugdhulplandschap 

 

2.5 Onderwijs 2020 

Leerlingenvervoer 2020 

Ieder jaar worden de kosten voor het doelgroepenvervoer geïndexeerd volgens de NEA-index. 
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Recentelijk zijn de indexatiecijfers voor 2020 bekend geworden. In 2020 worden de kosten met 

6,7% geïndexeerd. Er is in de begroting 2020 geen structurele indexatie verwerkt. Doordat er geen 

indexatie is verwerkt in de begroting 2020 levert dit een uitzetting voor leerlingenvervoer van bijna 

€ 60.000 op. Het voorstel is om structureel 3,0% indexatie op te nemen voor deze kosten. De 

dekking wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2020. 

 

3 Financiële samenvatting en conclusie 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke mutaties er hebben plaatsgevonden, die van 

invloed zijn op het resultaat 2019 en de begroting 2020. 
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Onderwerp 2019 2020 2021 2022 2023

Beleidsplan Ouderen 0 pm pm pm pm

Eigen bijdrage Wmo HH/ BG -€ 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Wmo Woningaanpassingen € 100.000

Beschermd Wonen € 179.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000

Veilig Thuis € 0 € 129.896 € 129.896 € 129.896 € 129.896

Wmo Vervoer € 0 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Struc. Indexatie Wmo Vervoer € 0 € 0 € 30.000 € 60.000 € 90.000

Spoed voor Jeugd € 46.375 € 185.300 € 191.200 € 191.200

Verwachte opbrengsten Spoed voor Jeugd -€ 135.000 -€ 372.000 -€ 558.000

Prijsindexatie Gecertificeerde instellingen (GI) € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

Leerlingenvervoer € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000

Structurele indexatie leerlingenvervoer € 26.400 € 52.800 € 79.200

€ 179.000 € 576.271 € 636.596 € 461.896 € 332.296Totaal aan nieuwe ontwikkelingen

Wmo (Oude taken)

Wmo Sociaal Domein (nieuwe taken

Burgerparticipatie

Jeugd

Onderwijs

 

Op basis van de beschreven ontwikkelingen kunnen we concluderen dat er wederom een uitzetting 

gaat plaatsvinden binnen het programma Sociaal vanaf 2020. Enerzijds is de uitzetting te verklaren 

door ontwikkelingen binnen gemeenschappelijke regelingen en anderzijds door indexaties van 

lasten die wij contractueel verplicht zijn om te vergoeden. Dit concluderend is dat de 

sturingsmogelijkheden erg minimaal is op deze beschreven lasten. 
 
 

 


