
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 5 maart 2020 Verzenddatum: 18 maart 2020 

Behandeld door: 

Zaak: 

Karolien Demydczuk-Postma 

2020-008455 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

karolien.demydczuk@midden-groningen.nl 

Peter Verschuren; Jan Jakob Boersma 

 

    

Onderwerp: Stand van zaken sociaal domein: financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Bij de behandeling van de bezuinigingen Jeugd/Wmo op respectievelijk 26 september en 17 oktober 

2019 hebben wij u toegezegd om u op vijf momenten in het jaar te informeren over de financiële 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Naast de vaste momenten in onze P&C cyclus, hebben we 

ervoor gekozen om in de commissievergadering van 2 april met u te spreken over deze 

ontwikkelingen. De keuze voor deze vorm hebben we in overleg met de auditcommissie en de 

werkgroep sociaal domein van uw raad gemaakt.  

 

Ter voorbereiding op de commissievergadering van 2 april ontvangt u deze brief met een overzicht 

van de huidige stand van zaken binnen het sociaal domein. Voor een aantal onderwerpen zijn 

aanvullende bijlagen toegevoegd. In de brief wordt, waar van toepassing, hiernaar verwezen. 

 

Welke onderwerpen komen aan de orde? 

Het sociaal domein is volop in beweging. Er gebeurt veel en de gebeurtenissen volgen elkaar in snel 

tempo op. We informeren u over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, 

waarbij we ingaan op de inhoud met waar van toepassing een financieel overzicht. Daarbij maken 

we onderscheid tussen de ontwikkelingen die we zelf en/of in gezamenlijkheid met de andere 

Groninger gemeenten in gang hebben gezet en waar we als gemeente direct invloed op kunnen 

uitoefenen en op ontwikkelingen die (grotendeels) buiten onze invloedssfeer plaatsvinden, maar 

die wel gevolgen hebben voor ons lokale beleid en voor onze financiële situatie. 

 

We gaan puntsgewijs in op de volgende onderwerpen: 

1. Voortgang bezuinigingen Jeugd/Wmo, met in het bijzonder de belangrijkste maatregelen: 

verminderen ZIN Jeugd, verminderen ZIN Wmo, personele taakstelling sociale teams (met 

bijlagen 1.1, 1.2, 1.3); 
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2. Uitvoeringsagenda gezamenlijke inkoop Jeugdhulp (met bijlage 2.1); 

3. Transformatieagenda (met bijlage 3.1); 

4. Evaluatie 300 gezinnen –aanpak; 

5. Inzet van de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisartsen; 

6. Beschermd wonen en Opvang; 

7. Nieuwe opzet voor Spoed voor Jeugd; 

8. Ontwikkelingen zorgaanbieders en jeugdbescherming; 

9. Ontwikkelingen Veilig Thuis Groningen (met bijlage 9.1). 

 

U wordt met een aparte brief geïnformeerd over de voortgang van het project Doorontwikkeling 

sociale teams. 

 

1. Voortgang bezuinigingen Jeugd/Wmo 

U heeft op 17 oktober besloten tot het doorvoeren van 17 bezuinigingsmaatregelen voor Jeugd en 

Wmo met een te realiseren opbrengst van 2,4 miljoen euro in 2020 oplopend naar structureel 2,5 

miljoen euro vanaf 2022. Acht van de door u gekozen maatregelen worden als simpel toepasbaar 

met geen tot weinig maatschappelijke impact beschouwd. De negen andere maatregelen hebben 

(meer) maatschappelijke impact. Aanvullend zijn 3 niet-bestede budgetten ingezet om de 

bezuiniging te realiseren. 

Inmiddels zijn 7 maatregelen doorgevoerd en 2 niet-bestede budgetten afgeraamd. Hiermee is 

439.500 euro van de totale bezuinigingsopgave gerealiseerd. De overige maatregelen zijn in 

behandeling en worden naar verwachting in de loop van 2020 gerealiseerd. Voor een gedetailleerd 

financieel overzicht verwijzen we u naar bijlage 1.1. 

 

 

 
 

Weinig impact
Licht tot matige
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budget

In behandeling € 200.000 € 1.531.000 € 194.000 € 50.000 
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Het bezuinigingspakket Jeugd/Wmo bevat drie maatregelen die gezamenlijk de grootste 

bezuiniging moeten bewerkstelligen (1,5 miljoen euro) en tevens het meest complex zijn met een 

groot risico op (gedeeltelijke) onhaalbaarheid: Verminderen ZIN Jeugd, Verminderen ZIN Wmo en 

personele taakstelling sociale teams. Wij gaan per maatregel kort in op de huidige stand van zaken. 

 

Complexe maatregel 1: Verminderen ZIN Jeugd 

In het bezuinigingspakket Jeugd/Wmo is een taakstelling van 500.000 euro opgenomen voor ZIN 

Jeugd. Deze taakstelling wordt met ingang van 2020 toegevoegd aan het Implementatieplan Jeugd 

waardoor binnen dit plan een bezuiniging van 2,5 miljoen euro moet worden bewerkstelligd in 

plaats van de eerder vastgestelde 2 miljoen euro.  

 

In  bijlage 1.2  vindt u een overzicht vanuit het Dashboard Jeugd met kengetallen 2019 met een 

vergelijking 2018.  Het definitieve financiële resultaat 2019 wordt u aangeboden bij de 

jaarrekening 2019. 

 

Op dit moment (peildatum 1-2-2020) lijkt het er op dat via de sociale teams 1,8 miljoen euro 

minder uitgeven aan jeugdhulp als resultaat van het Implementatieplan. Helaas wordt dit resultaat 

voor een belangrijk deel teniet gedaan door hogere uitgaven in het kader van de gedwongen 

jeugdhulp. Deze hulp wordt ingezet door de jeugdbescherming (de Gecertificeerde Instellingen, 

kortweg GI’s). We hebben daar als gemeente geen directe invloed op. In de loop van 2019 zijn we 

gesprekken gestart met de GI’s om de kosten weer terug te brengen.  

 

Complexe maatregel 2: Verminderen ZIN Wmo 

Het bezuinigingspakket bevat ook een taakstelling van 500.000 euro voor ZIN Wmo. Om deze 

taakstelling uit te voeren is een Implementatieplan Wmo in ontwikkeling, waarin verschillende 

maatregelen worden opgenomen om de taakstelling te behalen. We verwachten dat met deze 

maatregelen het in 2020 nog niet lukt om de gehele taakstelling van 500.000 euro te halen, maar 

vanaf 2021 wel. Voor de monitoring zullen de te nemen maatregelen binnen dit Implementatieplan 

opgenomen worden in de PowerBI/ Dashboard. 

 

In bijlage 1.3 vindt u een jaaroverzicht Wmo 2019 met de kengetallen. Het financiële resultaat 

2019 wordt u aangeboden bij de jaarrekening 2019. 

 

We zien dat de invoering van het abonnement leidt tot vooral een grote vraag naar huishoudelijke 

hulp (HH). Mensen die eerst de hulp zelf regelden, komen nu voor aanvragen bij de gemeenten. In 

2019 is de vraag en toekenning van HH met 290 gegroeid ten opzichte van 2018. In andere jaren 

zagen we een groei van 20 tot 25 extra vragen. 

 

In juli 2020 zal er een verhoging van de HH tarieven worden ingevoerd. Er zijn wijzigingen in de 

CAO VVT en deze hebben effect op de kostprijs waarvoor deze zorgaanbieders hulp bij het 

huishouden kunnen uitvoeren. De gemeente Midden-Groningen wil een reëel tarief hanteren en 

past daarom het tarief voor dit product aan. Deze aanpassing kost 90.000 euro voor 2020 en wordt 

betrokken bij de Voorjaarsnota 2020. De consequenties voor de jaren erna zal verder worden 

uitgezocht, zodat de financiële aanpassingen structureel in de begroting van 2021 worden 

opgenomen.  
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Voor de overige tarieven vindt in het voorjaar 2020 een onderzoek plaats om te bepalen of de 

tarieven van Midden-Groningen goed zijn of eventueel in 2021 aangepast moeten worden. 

 

Complexe maatregel 3: Personele taakstelling sociale teams 

Vooruitlopend op uw  besluit van 17 oktober heeft de projectleider Doorontwikkeling sociale teams 

samen met de werkgevers van de sociale teams de personele bezuiniging voorbereid. Hierbij 

hebben betrokken partijen afspraken gemaakt op welke wijze iedere werkgever uitvoering zal 

geven aan deze taakstelling. De verwachting is dat deze bezuiniging eind 2020 en uiterlijk in 2021 

gerealiseerd zal zijn. Het directe effect van de ondernomen stappen is dat er nu al minder 

personeel binnen de teams wordt ingezet. In onze brief over de voortgang van het project 

Doorontwikkeling sociale teams gaan wij nader in op de gevolgen hiervan voor de uitvoering 

(wachtlijsten).  

 

2. Uitvoeringsagenda inkoop Jeugdhulp 

Samen met de andere gemeenten in Groningen onderzoeken we hoe we de jeugdhulp vanaf 2022 

moeten gaan inkopen.  Wij doen dit op basis van de Uitvoeringsagenda inkoop Jeugdhulp. Dit is de 

uitkomst van de twee bestuurlijke conferenties die we als Groninger gemeenten in 2019 hebben 

gehouden. We hebben in deze conferenties ook besloten dat de huidige inkoop met een jaar wordt 

verlengd en daarmee doorloopt in 2021.  En we hebben besloten dat het RIGG als inkooporganisatie 

voor de Groninger gemeenten blijft bestaan. 

 

De Uitvoeringsagenda is gebaseerd op het advies van de heer Tim Robbe en bestaat uit 2 delen:  

1. De gezamenlijke inkoop vanaf 2022; 

2. De lokale invulling door iedere Groninger gemeente afzonderlijk vanaf 2021. 

Voor de uitwerking hiervan bepalen we samen aan welke ontwikkelopgaven we willen werken. En 

iedere gemeente maakt een eigen analyse van de lokale problematiek die zij opgelost wil zien.  

 

In zijn advies biedt de heer Robbe voor de uitwerking een werkwijze die gevolgd wordt om tot 

keuzes te komen. Deze werkwijze is ook opgenomen in de Uitvoeringsagenda. 

In het kort komt deze werkwijze er op neer dat de gemeenten 6 processtappen doorlopen die als 

volgt zijn opgebouwd: 

1. probleem verkenning  

2. prioriteren 

3. probleem analyse 

4. doelen stellen en indicatoren definiëren 

5. Interventies ontwikkelen 

6. Rapporteren 

 

Het volledige advies van de heer Robbe vindt u in bijlage 2.1. 

 

In onze gemeente is een werkgroep Uitvoeringsagenda ingesteld. Deze werkgroep heeft de eerste 

drie stappen van de werkwijze doorlopen. De resultaten van deze stappen zouden in maart in een 

bijeenkomst voor reflectie en feedback voorgelegd worden aan een grote groep 

samenwerkingspartners in de jeugdhulp. Deze bijeenkomst is echter uitgesteld naar april in 

verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus.  
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De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt en leggen de basis voor het volgen van de 

daarop volgende stappen. In mei is daarvoor weer een bestuurlijke conferentie om de opbrengsten 

van alle gemeenten te bespreken. Wij zullen u over deze tussenrapportage in juni 2020 informeren. 

Het resultaat van dit traject moet leiden tot een besluit over de wijze waarop de Groninger 

gemeenten de jeugdhulp vanaf 2022 gezamenlijk inkopen. In september dit jaar vindt er een 

afrondende bestuurlijke conferentie plaats waarna de colleges een besluit nemen. U wordt dan 

geïnformeerd over ons besluit. 

 

3. Transformatieagenda 

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, heeft het Rijk een 

Transformatiefonds ingesteld. Voor de periode van 2018 tot en met 2020 is landelijk jaarlijks 36 

miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. Dit budget is inhoudelijk verbonden aan het 

actieplan Zorg voor de Jeugd. Voor de regio Groningen is jaarlijks (2018 – 2020) in principe een 

bedrag van ongeveer 1,1 miljoen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage 

hebben de gemeenten een inhoudelijke transformatieagenda opgesteld. Deze agenda kent 3 

ontwikkellijnen: 

1. Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen 

2. Jeugdigen en jongvolwassenen groeien thuis zo veilig mogelijk op 

3. Lerend landschap en monitoring. 

 

In 2019 is een programmastructuur opgebouwd deels bemenst vanuit de gemeenten en aanbieders 

en deels met ingehuurde medewerkers. Het jaarplan 2020 biedt inzicht in de voorgenomen 

activiteiten; deze vindt u in bijlage 3.1.  

Vanuit Midden-Groningen zijn de projecten “ketenbreed leren” en “gezinsondersteuning” 

ingebracht. 

 

4. Evaluatie 300 gezinnen –aanpak 

Het project is afgerond. De ontwikkelde werkwijze bevat de kernelementen: in gesprek met het 

gezin, kritische houding en kostenbewust.  Deze werkwijze wordt nu binnen de sociale teams 

algemeen en consequent toegepast.  We zien dat de werkwijze in 2019 heeft bijgedragen aan een 

afname van de kosten van de jeugdhulp via de sociale teams. Het evaluatieverslag van het project 

is eind maart 2020 klaar.  

 

5. Inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG)  

Vier ervaren professionals van Accare zijn als  Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) actief binnen 

onze gemeente. Met deze inzet hebben 74% van de huisartsenpraktijken nu een OJG-er. Vier 

praktijken zijn niet voorzien, maar hiervan hebben twee praktijken zelf iets georganiseerd voor 

preventie jeugdhulp, vergelijkbaar met de inzet van de OJG. De andere twee praktijken hebben 

belangstelling om aan te sluiten; we kunnen deze vraag echter niet bedienen, omdat het ontbreekt 

aan financiële middelen voor uitbreiding van de OJG –formatie.   

 

In 2019 bleek dat bijna 80% van de casuïstiek is afgehandeld door de OJG-er. Bij de evaluaties met 

de betrokken partijen wordt aangegeven dat de huisartsen nagenoeg alle jongeren naar de OJG-er 

verwijzen, voordat er een verwijzing naar een specialist wordt gedaan. De samenwerking tussen 

huisartsen en OJG-ers verloopt goed en men ziet hierin ook zeker de meerwaarde. Men geeft aan 

dat door goede triage en voorwerk van de OJG-er jongeren sneller bij de juiste behandeling komen 
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en dat deze trajecten met een kortere looptijd goed beëindigd kunnen worden. De samenwerking 

tussen de sociale teams en de OJG-ers is ook goed. De positieve inhoudelijke resultaten van de 

inzet OJG vertaalt zich echter nog nauwelijks in een concrete positieve financiële opbrengst voor 

de gemeente. We blijven dit monitoren. 

 

6. Beschermd wonen en Opvang 

De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de 

decentralisatie van de taak Beschermd wonen en Opvang, die met ingang van 2022 gerealiseerd 

moet zijn. Hiervoor is het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten. Van Beschermd wonen en 

Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020” opgesteld.1 In dit plan hebben de 

Groninger gemeenten naast de inhoud ook de verdeling van de financiële middelen met elkaar 

vastgelegd. Hiervoor hebben we als Groninger gemeenten samen een eigen financieel 

ontwikkelmodel gemaakt, waarin gezorgd wordt voor de juiste onderlinge verdeling van middelen 

BW&O tussen gemeenten binnen het toegekende budget uit het gemeentefonds. Kern is  dat elke 

gemeente krijgt wat zij nodig heeft voor de taken die zij uitvoert. Bovenal zijn wij daarmee in 

staat onze visie op Beschermd Wonen en Opvang uit te voeren, namelijk  het leveren van de 

passende ondersteuning aan de cliënt, bij voorkeur lokaal en zo kort als mogelijk en zo lang als 

nodig. Met dit eigen Groninger verdeelmodel willen we vanaf 2021 gaan werken. 

 

Om het eigen Groningse ontwikkelmodel te gebruiken, moet de huidige  de Centrumregeling 

beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2017 gewijzigd worden. Wij leggen u 

binnenkort deze gewijzigde Centrumregeling voor toestemming tot wijziging voor.  

 

Op basis  van  de voorlopige jaarcijfers 2019 voor BW&O is de bijraming genoemd in de memo  

Financiële Stand van Zaken Sociaal Domein niet meer nodig en zal naar verwachting de begrote 

middelen BW&O toereikend zijn. 

 

 

Ontwikkelingen buiten onze invloedsfeer 

Hieronder schetsen wij een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de 

jeugdhulp en onze gemeentelijke financiën, maar waarop wij geen (directe) invloed op hebben. 

 

7. Nieuwe opzet Spoed voor Jeugd 

In 2018 is met de aanbieders van crisishulp en gemeenten een gezamenlijk traject gestart voor een 

betere organisatie van de crisishulpverlening. Aanleiding waren knelpunten in de 

uitvoering, zorgen over de continuïteit van de toegang tot de crisishulp en de forse toename op de 

uitgaven van de vervolgkosten na crises. In 2019 is een plan tot stand gekomen voor de organisatie 

van een nieuw model voor een Integrale Crisisdienst. Dit model wordt door alle partijen 

onderschreven.  

 

Het plan is verder onderbouwd met een  businesscase Integrale Crisisdienst. In de businesscase zijn 

de kosten en baten van de vernieuwde werkwijze in de Integrale Crisisdienst in kaart gebracht: in 

de eerste jaren wordt 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 

                                                 
1
 Bij de totstandkoming en vaststelling van dit plan stond de decentralisatie gepland voor 2020. Het Rijk heeft deze echter 

uitgesteld naar 2022.  
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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. In de 

businesscase staan hier te verwachten baten tegenover, in de vorm van kostenverlagingen die vanaf 

2021 hoger zijn dan de extra kosten. Voor het sturen op de gewenste financiële effecten zijn voor 

de komende jaren kpi’s vastgelegd. 

 

Een crisisdienst is een dure, maar in onze ogen een noodzakelijke voorziening. Niet alleen is het 

nodig om kinderen die een crisis doormaken snel en zo goed mogelijk op te vangen met behulp van 

de crisisdienst, maar ook om de totale kosten van de hulp die verbonden is aan crisissituaties terug 

te dringen. De crisisdienst maakt namelijk onderdeel uit van een totaal programma waarin de 

kwaliteitsverbetering en transformatie centraal staat. De kosten van de crisisdienst worden 

opgenomen in het budget voor de solidaire kosten.  

 

8. Ontwikkelingen zorgaanbieders en jeugdbescherming 

Regelmatig komt u in de media berichten tegen over jeugdhulpaanbieders die te kampen hebben 

met financiële problematiek. In een brief van de minister Hugo de Jonge van 7 november worden 

deze vraagstukken benoemd en stelt de minister maatregelen in het vooruitzicht. De beschreven 

problematiek doet zich ook in onze regio voor.  

 

Binnen de jeugdbescherming heeft met name JB Noord te kampen met organisatorische en 

financiële vraagstukken. Dat heeft geleid tot onacceptabele wachttijden. De Inspectie heeft dit 

onderzocht en JB Noord een aanwijzing gegeven. De brief van de minister was mede gebaseerd op 

de bevinding van de inspectie bij deze organisatie. Een van de oorzaken van de problemen zijn de 

te lage tarieven voor jeugdbeschermingstrajecten. We zijn met het bestuur van JB Noord tot 

overeenstemming gekomen dat de tarieven met 17,5% worden verhoogd.  

 

De problemen van JB Noord doen zich ook voor bij de Willem Schrikker Groep en in zekere mate 

ook bij het Leger des Heils. Aan de beschikbaarstelling van hogere tarieven hebben we de 

voorwaarde verbonden dat er een door de gemeenten goedgekeurde verbeterplan wordt 

uitgevoerd. De hogere tarieven voor onder andere de jeugdbescherming zullen een effect hebben 

op onze uitgaven. Daar staat tegenover dat het niet goed functioneren van de jeugdbescherming in 

2019 heeft geleid tot een groei van de kosten van gedwongen jeugdhulp van bijna 40%. We mogen 

verwachten dat de kosten van de hogere tarieven ruimschoots worden gecompenseerd door een 

daling van de kosten van gedwongen jeugdhulp die de GI´s inzetten. 

 

In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met Elker over de huidige – zeer zorgelijke -

financiële situatie van de organisatie. Onderdeel van Elker is Het Poortje, een jeugdhulp-plus 

voorziening waarvan het voortbestaan voor de gemeenten van groot belang is. Op dit moment ligt 

er geen verzoek aan de gemeenten voor aanvullende financiering, maar de kans bestaat dat zo’n 

verzoek er wel komt.  

 

Het blijft in algemene zin de vraag hoe we als gemeenten dit soort hoog specialistische 

voorzieningen in stand moeten houden. We zien steeds meer organisaties worstelen met de 

exploitatie en tekorten. We willen in de komende tijd in RIGG verband onderzoeken of we door 

meer bovenregionale samenwerking een dekkend zorglandschap in stand kunnen houden en we 

blijven met Elker in gesprek over de vraag hoe we kunnen toewerken naar kleinschalige 
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voorzieningen als alternatief voor Het Poortje.   

 

9. Ontwikkelingen Veilig Thuis Groningen (VTG) 

Met ingang van 2019 is de verbeterde Meldcode door het Rijk ingevoerd. De verbeterde Meldcode 

betekent een aanscherping van een aantal uitvoeringstaken door de Veilig thuisorganisaties. Meer 

informatie hierover vindt u in bijlage 9.1. 

 

Deze aanscherping heeft geleid tot een verzwaring van taken voor de Veilig thuisorganisaties en 

een toename in meldingen en adviesaanvragen bij Veilig Thuis. Tegelijkertijd hebben alle Veilig 

thuisorganisaties – als voorbereiding op de verzwaring van taken – een nieuw registratiesysteem 

doorgevoerd, inclusief een verbeterslag in het registreren en monitoren. Deze ontwikkelingen 

hebben een negatief effect gehad op de bedrijfsvoering van de Veilig thuisorganisaties, waardoor 

er wachtlijsten voor triage van meldingen (veiligheidsbeoordelingen) en onderzoeken  zijn 

ontstaan. Dit is een landelijk beeld, dat wij ook bij Veilig Thuis Groningen (VTG) hebben moeten 

constateren.  

 

In 2019 heeft VTG een diepgaande analyse gemaakt van de werkprocessen en de ontstane 

achterstanden. Op basis van deze analyse zijn verbeteringen doorgevoerd en is ingezet op het 

terugdringen van de wachtlijsten met extra capaciteit. Centrumgemeente Groningen heeft in 2019 

ten behoeve van deze maatregelen eenmalig 500.000 euro extra uit de decentrale uitkering 

Vrouwenopvang (DUVO) toegekend aan VTG. De wachtlijsten bedroegen in oktober 2019 nog 218 

voor triage (veiligheidsbeoordeling) en 130 voor onderzoek. Inmiddels is de wachtlijst voor triage 

terug gebracht naar 34, de onderzoeken staan op 156 (stand 5 maart 2020). 

 

Veilig Thuis Groningen wordt vanuit drie ‘bronnen´ gefinancierd: het grootste deel vanuit de RIGG 

(gezamenlijke deel jeugdhulpmiddelen van de Groninger gemeenten, een deel vanuit de 

decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van centrumgemeente Groningen en een deel 

vanuit de Wmo –middelen van iedere Groninger gemeente (op basis van een verdeelsleutel). 

 

Voor 2020 hebben alle Groninger gemeenten ingestemd om de gemeentelijke bijdrage aan VTG 

vanuit de Wmo –middelen incidenteel te verhogen. Het aandeel van onze gemeente bedraagt 

incidenteel 129.896 euro, bovenop de structurele bijdrage vanuit de Wmo -middelen. U bent 

hierover geïnformeerd met de memo Financiële stand van zaken Sociaal domein 2019 en 2020. 

 

Financiën  

Wij hebben u op 20 januari 2020  met onze memo “financiële stand van zaken Sociaal domein” 

(zaaknummer 2020-000539) geïnformeerd over de actuele financiële ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de begroting 2020. In  deze brief hebben we twee ontwikkelingen benoemd die leiden tot 

een aanvullende actualisatie ten opzichte van de memo “financiële stand van zaken Sociaal 

domein”: de indexering tarieven HH (paragraaf 1 Complexe maatregel 2) en Beschermd wonen 

(paragraaf 6).  

De verhoging tarieven HH leidt tot een uitzetting van 90.000 euro in 2020.  Beschermd wonen zal in 

tegenstelling tot de eerdere raming niet leiden tot een uitzetting: we verwachten nu in 2020 uit te 

komen met de middelen die beschikbaar zijn.  

Per saldo betekent deze actualisatie een beperkte verhoging van het negatief resultaat sociaal 

domein. 
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Tot slot 

Het sociaal domein is een complex domein. We zijn van mening dat we op de goede weg zijn en 

daar waar we invloed kunnen uitoefenen, inzetten op transformatie. Dit proces wordt echter 

belemmerd door de financiële situatie: met bestaande budgetten is het een haast onmogelijke 

opgave om de ingezette koers te blijven volgen. Vooralsnog zien we geen structurele financiële 

hulp vanuit het rijk. We moeten daarom de focus blijven houden op waar we zelf maatregelen 

kunnen treffen. De enige manier daarvoor is samenwerken: met de andere Groninger gemeenten, 

met de huisartsen, de zorgaanbieders, de GI´s en het onderwijs. Dit proces vraagt tijd, omdat 

verschillende werelden en verschillende belangen bij elkaar gebracht moeten worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


