
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum: 9 maart 2020 Verzenddatum: 

Behandeld door:    Bianca  van Mierlo Mailadres: bianca.vanmierlo@midden-groningen.nl 

Zaak:  

Onderwerp: Doorontwikkeling sociale teams 

 

Geachte leden van de raad, 
 
Op 1 november 2018 (zaaknummer 2018-027125) zijn de uitkomsten van de evaluatie van de sociale 
teams door BMC aan u voorgelegd en heeft u ingestemd om de adviezen op basis van die 
uitkomsten uit te werken in een plan van aanpak. In dit advies is toegezegd dat wij u zouden 
informeren over de voortgang.  
 
Op 12 maart 2019 heeft het college ingestemd met een plan van aanpak voor een 2-jarig project om 
de adviezen te realiseren. De kern daarvan was: verzakelijking, harmonisatie en transformatie. Het 
project is daadwerkelijk gestart op 1 juni 2019. Met deze brief informeren wij u over de stand van 
zaken.   
 
Op 17 oktober 2019 heeft u ingestemd met een bezuinigingsvoorstel jeugd en Wmo (zaaknummer 
2019-021282). Omdat deze maatregelen gevolgen hebben voor (de doorontwikkeling van) de sociale 
teams beschrijven wij ook hiervan het actuele beeld.  
 
Leeswijzer 
Deze brief is opgebouwd uit 3 delen: 

1. Wat is de stand van zaken in de realisatie van de adviezen voor de doorontwikkeling van de 
sociale teams uit de evaluatie? 

2. Wat is het effect van de bezuinigingsmaatregelen jeugd/Wmo op de sociale teams? 
3. Wat kan worden verwacht voor de resterende periode van het project doorontwikkeling 

sociale teams? 
 

Wat is de stand van zaken in de realisatie van de adviezen voor de doorontwikkeling van de sociale 
teams uit de evaluatie? 
In 2019 is veel aandacht in de sociale teams gegaan naar het realiseren van de 
bezuinigingstaakstelling jeugd van 2 miljoen.  In het kader van het implementatieplan is een 
veranderende werkwijze ingezet. Verzoeken tot zorgtoewijzing worden door de casemanagers in de 
sociale teams  meer op nut, noodzaak en kosten getoetst met een duidelijk resultaat.  De 
gedragsdeskundige en werkbegeleider hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  
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Er is op basis van de laatste prognoses (peildatum 1 februari)  een bezuiniging van 1,8 miljoen  
gerealiseerd. Dat is een direct resultaat van de maatregelen in het implementatieplan sturing 
uitgaven jeugdhulp. Helaas moeten we constateren dat dit resultaat van de sociale teams 
grotendeels te niet wordt gedaan door een onvoorziene stijging van de uitgaven van gedwongen 
jeugdhulp voor alle gemeenten in de provincie Groningen. 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2019 is de start van de aanbesteding van een nieuw ICT-
systeem voor de sociale teams. Doelstelling hierbij is het leveren van een Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. door één ICT–leverancier die de sociale teams in staat stelt om een optimale 
ondersteuning voor casemanager en inwoner te bieden bij het streven naar duurzame vergroting 
van de zelfredzaamheid, nu en in de toekomst. Een Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. dat past 
in de strategische visie sociale veerkracht van de gemeente: toewerken naar minder zorg en 
ondersteuning en meer veerkracht in de samenleving. Het is de planning dat het nieuwe systeem 
vanaf 1 juli 2020 geïmplementeerd kan worden. 
 
In december jl zijn in een bestuurlijk overleg met Kwartier Zorg en Welzijn afspraken gemaakt over  
een netwerkmodel waarin Kwartier verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de 
sociale teams. Hiermee is een eerste stap gezet in de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap 
bij de gemeente, de opdrachtnemersrol bij Kwartier en de organisatiestructuur die hierbij hoort. 
 
Op het gebied van de inhoudelijke transformatie zijn de afgelopen maanden 2  belangrijke 
veranderingen in gang gezet:  

- We werken nu ruim een half jaar met zogenaamde beschermtafels en het heeft geresulteerd 
in minder gedwongen maatregelen. Een mooie opbrengst in zeer korte tijd. Een 
beschermtafel is een overleg dat wordt georganiseerd  in een casus die dreigt  vast te lopen 
in het vrijwillig kader en overwogen wordt om een verzoek tot onderzoek in te dienen bij de 
Raad voor de Kinderbescherming. Aan deze beschermtafel zitten de ouders, eventueel het 
kind, mensen waarvan de ouders vinden dat ze ook aan deze tafel moeten zitten, eventuele 
hulpverleners van het gezin, de Raad voor de Kinderbescherming en de casemanager jeugd 
die de beschermtafel organiseert. Op tafel komen dan de zorgen en waarom de 
casemanager van mening is dat het op deze wijze niet verder kan en worden hier 
gezamenlijk afspraken gemaakt.  

- Er is een zorgnetwerk-overleg in het leven geroepen met verschillende ketenpartners (oa 
politie, Fact Lentis, Fact VNN, woningcorporaties, GKB) om elkaar regelmatig te ontmoeten 
en bepaalde thema’s met elkaar te bespreken. Vanuit dit overleg zijn afspraken gemaakt 
met de woningcorporaties en de GKB als het gaat om voorkomen van problematische 
huurachterstanden. Deze verbeterde (keten)samenwerking is een goede basis voor de 
uitvoering van de Wet verplichte GGZ met ingang van 2020.  
 

Wat is het effect van de bezuinigingsmaatregelen jeugd/Wmo op de sociale teams? 
Op 17 oktober 2019 heeft u ingestemd met een bezuinigingsvoorstel jeugd en Wmo met ingang van 
1 januari 2020. Dit voorstel omvat 17 bezuinigingsmaatregelen waarvan er 3 de sociale teams direct 
raken: 

- Personele taakstelling sociale teams van €500.000 
- Verminderen budget ZIN (zorg in natura) jeugd van €500.000 
- Verminderen budget ZIN (zorg in natura)  Wmo van €500.000 

  
Door deze maatregelen is een wachtlijst ontstaan bij de sociale teams voor zowel meldingen jeugd 
als Wmo. De personele bezuiniging betekent dat minder casemanagers beschikbaar zijn om de zaken 
op te pakken en dit heeft effect op wachttijden.  

Onderstaand schema geeft een indruk van de actuele omvang van deze wachtlijst d.d. 27 februari 
2020 uitgesplitst per team naar categorie, doorlooptijd en vraagstuk. Tenslotte is het totale aantal 
meldingen per team toegevoegd. 

Locatie Wachtlijst Wachttijd vanaf Vraagstuk Meldingen* 

HS Oost 20 December Jeugd    9 530 



Wmo    11 

HS West 4 December Jeugd    3 

Jeugd/Maatschappelijk 
werk  1 

587 

HS Zuid 10 November Jeugd    8 

Jeugd/Maatschappelijk 
werk 2 

312 

Menterwolde 42 November Jeugd   25 

WMO    17 

291 

Slochteren 0 NVT 

 

 419 

Totaal 76  

 

 2139 

*Meldingen is het totale aantal vragen, verlengingen en informatieverstrekking. (Niet elke melding leidt tot een 

nieuw dossier) 

 

Er wordt een uitvraag gedaan voor alle nieuwe meldingen die binnen komen bij de sociale teams. 
Daarbij wordt triage gedaan en reageren we altijd op signalen van onveiligheid. In de briefing van 
het team wordt bepaald of er voorliggende voorzieningen, het aanvaardbaar is om een melding op 
de wachtlijst te zetten of dat er toch direct inzet gerealiseerd moet worden.   

De wachtlijst is per team verschillend. Op dit moment zijn de wachttijden met name hoog in de 
teams Menterwolde en HS Oost. Dit heeft ook te maken met ziekte en het stoppen met inhuur van 
personeel (en het aangaan van dienstverbanden). Deze teams hebben daardoor bovengemiddeld te 
maken met personele wisselingen. 

Als college vinden we de wachttijden voor inwoners onwenselijk maar ook binnen de bestaande 
financiële afspraken tot op zekere hoogte onontkoombaar. We zijn als gemeente gedwongen om 
scherpere keuzes te maken, zodat elk kind in Midden-Groningen passende hulp krijgt binnen de 
financiële ruimte die we daarvoor hebben. Het beeld dat we hiermee in Midden-Groningen zien is 
niet uniek. Ook andere gemeenten hebben te maken met oplopende wachttijden doordat de 
aanvragen voor jeugdhulp en Wmo stijgen terwijl de rijksbijdragen niet naar verhouding meestijgen. 
Een voorbeeld hiervan is de invoering van het Wmo-abonnementstarief: een vast tarief voor de 
eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen van 19 euro per maand ongeacht inkomen of kostprijs van 
de voorziening. Dit heeft een aanzuigende werking op het aantal aanvragen waarvoor de gemeente 
onvoldoende wordt gecompenseerd. 

We werken er op dit moment hard aan om de wachttijd te beperken tot maximaal 6 weken. De 
komende periode werken we aan maatregelen hiervoor door onder andere de invulling van een 
aantal vacatures en een (her)verdeling van meldingen tussen de teams. Wij zullen u natuurlijk over 
de voortgang hiervan informeren. 

Wat kan worden verwacht voor de resterende periode van het project doorontwikkeling sociale 
teams? 
Dit jaar werken we aan de realisatie van de volgende projectresultaten in de sociale teams: 
1. Signs of safety/well-being is als getransformeerde werkwijze ingevoerd. 
2. Een passende organisatiestructuur en eén hoofdaannemer voor de uitvoering en coördinatie van 

de sociale teams. 



3. Een heldere scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
4. Een heldere opdracht waarin het resultaat voor de inwoner centraal staat, waarin afspraken 

over resultaatverantwoording staan en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden in de 
teams. 

5. Sociale teams leveren toegang tot hulp en ondersteuning op alle levensdomeinen. 
6. Werkafspraken over alle levensdomeinen van de inwoner, duidelijkheid over welke taken binnen 

het levensdomein wel en welke niet uitgevoerd worden door de teams, op de werkafspraken 
afgestemde werkprocessen. 

7. Een regiesysteem dat het werk van de sociale teams ondersteunt en voldoende 
managementinformatie levert. 

8. Sociale teams die qua omvang en samenstelling passen bij het gebied dat ze bedienen. 
9. Een goed financieel inzicht in de kosten die gemoeid zijn met de sociale teams. 
10. Wachttijden worden beperkt tot maximaal 6 weken. 
 
 
We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


