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In juni 2018 hebben de Groninger gemeenten de VGG gevraagd het initiatief te nemen in de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke lobbystrategie. Dit mede ook naar aanleiding van
de diverse moties en amendementen op het VNG-jaarcongres eind juni 2018.
Wat is nu een effectieve lobbystrategie om de problematiek van de tekorten in het sociaal
domein in de Groninger gemeenten onder de aandacht van beleidsmakers en -beslissers in
“Den Haag” te brengen?
Daartoe is, met begeleiding van Bureau Zunderdorp uit Den Haag een gecombineerd VGG
portefeuillehouderbijeenkomst op 8 november 2018 georganiseerd voor de portefeuillehouders Sociaal Domein/Arbeidsmarkt en Financiën.
In deze bijeenkomst is besproken:
 Wat willen we als Groninger gemeenten gezamenlijk bereiken;
welke doelen hebben we op de uiteenlopende terreinen binnen het sociaal domein voor
ogen?
 Helpt het om gezamenlijk daarvoor een lobbystrategie te ontwikkelen?
 Zo ja, hoe zien de contouren van een dergelijke strategie voor zowel korte als lange
termijn eruit?
 Welke voorwaarden moeten we daarbij in acht nemen?
Uit de goed bezochte bijeenkomst kwam naar voren dat de roep om extra geld uit Den Haag
contraproductief werkt: dat vragen al zoveel gemeenten en organisaties, dat dit geluid niet
meer doorkomt.
We zijn trots op onze provincie werd duidelijk benoemd. We zijn gedwongen door de
veranderende demografische samenstelling van onze bevolking met nieuwe concepten te
komen voor zorg, welzijn en leefbaarheid in ons gebied. We zijn gedwongen oplossingen te
zoeken in een gebied met weinig werk en een intergenerationele werkloosheid. We werken
samen aan oplossingen voor de zorg voor jeugd, hebben daartoe enige jaren geleden ook
inhoudelijke samenwerkings- en solidariteitsstappen in gezet.
Dus we willen ondersteuning van het Rijk om de beweging die we maken, soms
noodgedwongen buiten bestaande kaders, te faciliteren. Via pilots, experimenten, menskracht. Als voorbeeld voor onszelf en voor anderen. En laten zien dat we, ondanks een
stapeling van problematieken, hier samen aan werken.

In dat kader werd geconstateerd dat we ons in een lobby moeten concentreren op één duidelijk en concreet onderwerp. Jeugdzorg werd door de aanwezigen als prioriteit genoemd,
terwijl ook de financiering en uitvoering van de Participatiewet de gemeenten zorgen
baarde. De WMO werd minder vaak als lobby-item genoemd.
Samen kom je verder: dat werd door alle aanwezigen omschreven. Bureau Zunderdorp liet
de aanwezigen zien dat er meer samenwerkingspartners waren, dan gemeenten denken.
Door allianties te sluiten met bijvoorbeeld andere regio’s met dezelfde problematiek,
verrassende allianties met heel andere partners en aansluiten bij andere organisaties om
doelen te bereiken, kom je verder.
Rondom de tekorten op de jeugdzorg werd ook gesproken over de moties en amendementen die bij de ledenvergadering eind juni bij de VNG werden aangenomen. Op 30 november
zal in een bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG de stand van zaken en voortgang van deze moties en amendementen besproken worden.
In het verlengde hiervan kwam de stroppenpot van het Rijk op tafel, waar gemeenten onder
bepaalde voorwaarden een aanvraag op konden doen bij sterke tekorten op de jeugdzorg.
De gemeente Groningen heeft een bedrag van ca. 13 miljoen uit deze stroppenpot
ontvangen. Over de stroppenpot, de precieze aanvraag en samenstelling van deze bijdrage
zal in een ander gremium dan de VGG verder worden gesproken.
Afgesproken is dat er een verdere uitwerking komt van de punten en ideeën die door de
aanwezigen op deze ochtend zijn benoemd. Daar zal het VGG-bureau met Bureau
Zunderdorp mee aan de gang gaan, waarbij ook een aantal portefeuillehouders en beleidsambtenaren gevraagd zullen worden om mee te denken.
Voorjaar 2019 willen we dit verder uitgewerkt zien, met randvoorwaarden en een lijn voor
het opzetten van een lobby, waarna de leden van de VGG hierover kunnen besluiten was de
boodschap van de aanwezige portefeuillehouders.
Een verslag van deze bijeenkomst, aangevuld met de PowerPoint presentatie, zal zoals
gebruikelijk binnenkort aan de portefeuillehouders worden verzonden.

