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De heer T. Sprenger heet de aanwezigen van harte welkom. In het programma Transformatie Jeugdzorg
Groningen (TJZG) bereiden de 23 Groninger gemeenten gezamenlijk de invoering van de nieuwe Jeugdwet
op 1 januari 2015 in hoog tempo voor. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. is sprake van een
aantal wisselingen van de wacht in de colleges, ook op de portefeuille jeugd. Dit extra portefeuillehouderoverleg is ingelast om de nieuwe portefeuillehouders jeugd de gelegenheid te geven om zich goed voor te
bereiden op het proces en de ervaringen van al zittende portefeuillehouders te delen. Voor de (nieuwe)
raadsleden is eveneens een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd, namelijk op 19 mei, 22 mei en 2
juni 2014.
Namens het programma TJZG zijn aanwezig wethouder H. van Gelder (voorzitter van de Stuurgroep Jeugd),
de heer J. Bos (programmamanager Jeugdzorg), de heer G. Dekker (kwartiermaker inkoop), de heer P. de
Goede (kwartiermaker financiën ICT) en mevrouw C. Mulder (Communicatie).
Er volgt een voorstelronde en vervolgens krijgt wethouder Van Gelder het woord.
Wethouder Van Gelder vermeldt dat wethouder mevrouw J. Visscher, voorzitter van dit portefeuillehouderoverleg, vandaag niet aanwezig kan zijn. Hij attendeert erop dat dit dossier een ingewikkelde is: gesprekken
met zorgaanbieders, het aangaan van contracten en contact met cliëntenorganisaties. Prioriteit is continuïteit
van zorg in 2015. Vervolgens dienen in 2015 afspraken te worden gemaakt over de inzet van de budgetten
en over een omvorming van het systeem vanaf 2018. De directies van zorginstellingen staan hier positief
tegenover. Hij benadrukt het belang van de gezamenlijke aanpak die per 1 maart 2013 is vastgesteld. Gezien de tijdsdruk is de voortgang van het ingezette traject erg belangrijk.
Vervolgens krijgen de heer J. Bos en de heer G. Dekker het woord. Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt duidelijk gemaakt hoe het traject tot nu toe is verlopen en wat de huidige stand van zaken is. De
betreffende presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Tijdens de presentatie komen de volgende vragen aan de orde.
Wethouder Usmany: Hoe verhouden de programmaorganisatie en het Groninger Functioneel Model zich
financieel gezien?
De heer Bos geeft aan dat een en ander nog niet is ingevuld. Er dient eerst een model bedacht te worden.
De overgang naar dit model heeft financiële consequenties. De korting op de jeugdzorg gaat al in per 1 januari 2015. Voor instellingen zijn dit qua bedrijfsvoering lastige dilemma’s. Instellingen en gemeenten hebben samen een brief naar het Ministerie gestuurd om dit onder de aandacht te brengen.
Wethouder Verbeek: de budgetpercentages zoals vermeld in de presentatie zijn gebaseerd op de cijfers van
2012. Zijn er zorgaanbieders die niet meer meedoen bij de verdeling van de budgetten?
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De heer Bos vermeldt dat de percentages gebaseerd zijn op de begroting van 2013 en dat de verdeling van
de budgetten naar rato van de omzet is. De omzetcijfers van 2013 zijn geldend, maar op dit moment nog
niet bekend.
In aansluiting hierop attendeert wethouder Van Gelder erop dat INTER-PSY gemeenten al heeft aangeschreven en hij raadt aan om hier niet op in te gaan. Richting INTER-PSY is uitgelegd hoe het traject loopt.
Naar aanleiding van hetgeen vermeld wordt over het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG)
merkt wethouder Van Dijk op hoe belangrijk het is dat de 23 gemeenten de komende 3 jaar gezamenlijk
optrekken en gebruik maken van de organisatie die hiervoor is opgezet.
Wethouder Van Gelder benadrukt – gezien de omvang van deze transitie – nogmaals het belang van de
voortgang. Dit vraagt vertrouwen van de nieuwe portefeuillehouders om mee te gaan in het traject, zodat
de snelheid erin blijft.
Wethouder Duit van Pekela was er vanaf het begin bij en merkt op dat gaandeweg het traject het besef is
ontstaan dat gemeenten dit wel samen MOETEN doen. Wethouder Heidema sluit zich hierbij aan en wijst op
het belang dat gemeenten elkaar vasthouden en elkaar wat gunnen.
Volgens wethouder Van Gelder is het objectief verdeelmodel bedoeld om maatwerk te kunnen leveren. Uitgaande van een nieuwe definitie van gezondheid - waarbij mensen zelf de regie krijgen – dient een gemeente zich te kunnen aanpassen aan de eigen populatie.
Wethouder Verbeek vraagt hoe zorgaanbieders er tegenaan kijken en of ze onderling bereid zijn om iets te
doen.
De heer Bos antwoordt dat ze op grond van de contourennota met de grote zorginstellingen om tafel gaan.
Inmiddels zijn de brieven over de budgetten verstuurd. Het blijkt dat de instellingen enerzijds graag bereid
zijn erin mee te gaan, maar anderzijds zorgen hebben over hun eigen voortbestaan. Wethouder Van Dijk
vult aan dat de instellingen elkaar ook opzoeken en dat ook die belangen meespelen.
Wethouder Verbeek vraagt of zorginstellingen elkaar opzoeken en dan samenwerken of gaat het anders?
Wethouder Van Gelder antwoordt dat beide het geval is en dat dit in de komende maanden duidelijker zal
worden. Instellingen zijn in elk geval bereid mee te werken aan de omvorming.
De heer Bos geeft aan dat zorginstellingen werken met verschillende verantwoordingssystemen, wat het nog
lastiger maakt.
Wethouder van Dijk noemt als voorbeeld ’s Heeren Loo. Deze instelling is niet in beeld als instelling, maar
heeft wel iets te bieden voor de jeugd. Hij vraagt hoe dergelijke organisaties ook betrokken kunnen worden
bij de invulling.
De heer Dekker benadrukt de primaire opgave per 1 januari 2015, namelijk de continuïteit van zorg, zodat er
geen kinderen tussen wal en schip vallen.
Wethouder Hamster vindt dat gemeenten elkaar juist bij de verdeling van budgetten moeten vasthouden.
Wethouder Joostens maakt zich zorgen over het verdeelmodel gezien de krimp en de werkloosheid in dit
gebied. Hij vraagt of er invloed is op VNG-niveau.
Wethouder Van Gelder vermeldt dat men zich hierop aan het voorbereiden is. Via Gedeputeerde M. Besselink zijn contacten gelegd met andere krimpregio’s en er wordt samen opgetrokken met Drenthe. Verder
proberen Groningse ambtenaren bij het opstellen van het verdeelmodel bij de VNG aan tafel te zitten.
Wethouder Van Dijk merkt op dat de kosten van de jeugdzorg in Groningen aanzienlijk hoger zijn dan in
vergelijking met andere regio’s.
Wethouder Hamster merkt op dat er een aantal pilots is opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waaraan ook Stadskanaal meedoet. Hij hoopt dat de uitkomsten hiervan betrokken worden bij het verdeelmodel.
Tot slot krijgt mevrouw C. Mulder het woord. Zij attendeert op de website www.tjzg.nl, waarop alle van
belang zijnde informatie over dit onderwerp te vinden is, en op twitter #tjzgroningen.
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Verder doet ze verslag van contacten met communicatieadviseurs van alle betrokken gemeenten, met instellingen en met Zorgbelang. Voor de zomer van 2014 zal nog een conferentie worden georganiseerd om zorginstellingen te informeren.
Daarnaast doet ze melding van verzoeken van zowel Nieuwsuur als Eén Vandaag om onze regio voor wat
betreft de Transformatie Jeugdzorg de komende tijd te volgen. Met Nieuwsuur zullen afspraken worden
gemaakt hoe hieraan invulling zal worden gegeven. De Stuurgroep Jeugdzorg zal hiervan op de hoogte worden gehouden.
Als er geen vragen meer zijn, krijgt de heer Sprenger het woord. Hij wijst erop dat tijdens het eerstvolgende
portefeuillehouderoverleg op 19 juni 2014 aandacht zal zijn voor de AWBZ. Ook in het kader van deze decentralisatie zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor portefeuillehouders en raadsleden
en is kennisdeling en gezamenlijkheid van belang. In de programmaorganisaties Jeugdzorg en AWBZ zit een
overlap en verbinding.
Niets meer aan de orde zijnde sluit wethouder Van Gelder de vergadering en dankt hij de aanwezigen voor
hun inbreng.
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NAAM

GEMEENTE

Aanwezig

1

Wethouder A. Usmany-Dallinga

Appingedam

2

Wethouder M. van Dijk

Bedum

3

Wethouder B. Huizing

Bellingwedde

4

Wethouder H.W. van Gelder

De Marne

X

5

Wethouder M. Joostens

Delfzijl

X

6

Wethouder H. Bouman

Eemsmond

7

Wethouder J.A. Visscher

Groningen

8

Wethouder S. Smedes

Grootegast

9

Wethouder M. Verbeek

Haren

10

Wethouder J. Velema

11

Wethouder B. Plandsoen

HoogezandSappemeer
Leek

12

Wethouder B. Schollema

Loppersum

13

Wethouder mw. J. Hulshoff-Oost

Marum

14

Wethouder mw. L. Veenstra

Menterwolde

15

Wethouder B. Boon

Oldambt

16

Wethouder A. Duit

Pekela

17

Wethouder J.J. Boersma

Slochteren

18

Wethouder J. Hamster

Stadskanaal

19

Wethouder P. Heidema

Ten Boer

20

Wethouder K. Steenhuis

Veendam

21

Wethouder W. Potze

Vlagtwedde

22

Wethouder M. Verschuren

Winsum
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Wethouder H. Nederveen
Wethouder F. Stol
Dhr. J. Bos
Dhr. G. Dekker
Dhr. P. de Goede
Mw. C. Mulder
Mw. F. de Jong
Dhr. T.G. Sprenger
Mw. L. Sintenie
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X
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X
X
X
X
X
X
X
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Afwezig

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VGG
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