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Inleiding  

Bij de voorbereiding van de decentralisatie van o.a. de jeugdhulp in 2015 besloten de Gr o-

ninger gemeenten om deze complexe taak in gezamenlijkheid en in samenwerking met de 

jeugdhulpaanbieders uit te voeren, en daarvoor een periode van tenminste drie jaar te n e-

men om te leren en samen te transformeren. Dit werd vastgelegd in het Regionaal Transit ie 

Arrangement 2015 – 2017. In dit document werden afspraken gemaakt over de samenwer-

king en de uitvoering van een deel van de gedecentraliseerde jeugdhulptaken. Een deel, 

omdat de toegang naar de jeugdhulp en de preventieve basisvoorzieningen de verantwoor-

deli jkheid is van de individuele gemeente.  Voor de inkoop van de jeugdhulp en een aantal 

ondersteunende taken zoals de organisatie van processen, advisering en sturing op de 

transformatie is de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) opgericht. In 

bestuurli jk verband zijn wij al een aantal maanden bezig met discussie en gedachtenvo r-

ming over de jaren daarna. Centrale vragen hierbij zijn: wil len wij de samenwerking voor t-

zetten? Willen we dit doen onder f inanciële en inhoudelijke solidariteit en kunnen we daarin 

meer ruimte voor eigen invull ing creëren? Dit heeft geresulteerd in een voorstel dat door 

ons college is besproken en geaccordeerd.  

 

Resultaten regionale samenwerking  

Wij constateren dat de samenwerking met de andere Groninger gemeenten goed verloopt  

en dat de transformatie op gang komt. We hebben zorgcontinuïteit bereikt, de wachtti jden 

zijn beperkt gebleven, er is veel keuzevrijheid voor jeugdigen en ouders en we zijn als regio 

binnen de budgettaire kaders gebleven. Tegelijkerti jd constateren we ook dat we nog maar 

aan het begin staan van de beoogde transformatie van het jeugdstelsel in het brede sociale 

domein. We zien qua organisatie  onder meer dat er nog meer regie vanuit gemeenten nodig 

is voor de uitvoering van het  nieuwe stelsel en dat er meer gestuurd kan worden op de on t-

schotting van de ondersteuning aan volwassenen en jeugdigen. 

 

Naast inhoudelijke winst van samenwerking, nieuwe producten en transformatie, heeft de 

samenwerking tussen de Groninger gemeenten ertoe geleid dat f inancieel de boel op orde 

was en het berichtenverkeer tussen aanbieders en gemeenten kon plaat svinden.  

 

Voortzetting samenwerking 

In een aantal bestuurli jke bijeenkomsten met de wethouders van de Groninger gemeenten 

is zowel over de resultaten tot nu toe als over het beeld van de toekomst veel consensus 

bereikt. Door de samenwerking hebben wij op een fl ink aantal terreinen grote voortgang 

geboekt. Tijdens de bestuurli jke bijeenkomsten werd ook erkend dat we op veel terreinen 

nog maar aan het begin staan van de transformatie. Zo is overal een gemeenteli jke toegang 

ingericht, maar de integrale benadering van het gezin vanuit alle beleidsterreinen en midde-

len, één gezin één plan, moet nog verder ontwikkeld worden. Dit geldt ook zeker voor de 
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veiligheid van kinderen en de eenduidige casusregie. Daarnaast stellen we met de aanbie-

ders samen vast dat de in tegrale benadering en de beweging naar voren, van intensieve 

hulp met verbli jf  naar specialistische of basis ambulante hulp nog maar aan het begin staat. 

Kortom: we hebben nog veel te doen. Daarom willen de Groninger gemeenten samen verder 

met de transformatie van de jeugdhulp. Wij zijn ervan doordrongen dat we de gewenste 

transformatie als individuele gemeente onvoldoende kunnen realiseren en zijn overtuigd 

van nut en noodzaak van regionale samenwerking. Een gezamenlijke sturing op de trans-

formatie heeft grote voordelen ten opzichte van het als gemeente zelfstandig  inkopen. De 

meeste aanbieders werken provinciaal dan wel boven-provinciaal. Versnippering van inkoop 

is daarmee niet eff iciënt en effectief. De inkoop van jeugdhulp willen we dan ook in de per i-

ode 2018 t/m 2020 gezamenlijk organiseren. 

 

Wij hebben dus besloten om gezamenlijk met de andere Groninger gemeenten na 2017 nog 

tenminste 3 jaar door te gaan met de transformatie, inkoop  en monitoring van de jeugdhulp. 

Ook hebben wij besloten de inkoop van de jeugdhulp gezamenlijk met de 23 gemeenten uit 

te bli jven voeren en samen met de aanbieders van jeugdhulp een nieuw Regionaal Trans-

formatie Arrangement (RTA) op te stellen voor de jaren 2018 tot en met 2020 . Deze be-

leidsli jn nemen wij ook op in de Beleidsnota Sociaal Domein 2017 –  2020.  

 

Hier volgt uit dat wij de RIGG nog tenminste 3 jaar langer in stand willen houden voor on-

dersteuning en advies op taken zoals de transformatie, inkoop, berichtenverkeer, f inanciën 

en monitoring. Om de vergaarde kennis en kunde van de RIGG te behouden is er bestuurli jk 

overeenstemming over het voorstel om als 23 Groninger gemeenten gezamenlijk de mog e-

li jke fr ictiekosten te dragen en hiermee de omzetting naar vaste aanstell ingen mogelijk te 

maken. 

 

Meer ruimte in de jeugdhulpproducten voor lokaal maatwerk 

In de nieuwe inkoop jeugdhulp voor 2017 is meer ruimte voor lokaal maatwerk en de spec i-

f ieke vragen vanuit de gemeenten en de lokale teams , en dit zal de komende jaren nog 

sterker worden.  

 

De vorm van de toegang verschilt per gemeente. Iedere gemeente organ iseert dit zelf naar 

eigen behoefte en inzicht. Dit zal voor een groot deel ook de vraag bepalen. In de aang e-

paste inkoop voor 2017 is hier al een voorschot opgenomen, door de to evoeging van een 

aantal nieuwe producten. Er is een aantal jeugdhulpproducten aan het aanbod toegevoegd 

die aan de vraag van meer lokale sturing tegemoet komen, zoals inzet in de basisteams en 

de praktijkondersteuner huisarts, geposit ioneerd en aangestuurd vanuit de lokale teams. Op 

deze manier kan vanuit de gezamenlijke inkoop een sterke lokale inkleuring en sturing wo r-

den gegeven.  

 

Financiële en inhoudelijke solidariteit  

Wij willen in beginsel na 2017 de financiële solidariteit voor alle Zorg in Natura en PGB met 

de andere gemeenten voortzetten en spreken daarbij de voorkeur uit om dit samen te doen 

met alle gemeenten die voor f inanciële solidariteit kiezen.  Een aantal vragen moet nog 

worden onderzocht. Uiterli jk in het voorjaar van 2017 zullen wij in samenspraak met de an-

dere Groninger gemeenten een definit ief besluit te nemen over de financiële solidariteit.  

Een aantal gemeenten, waaronder ook de gemeente Groningen, heeft al aangegeven niet 

langer f inancieel solidair te willen zijn  (maar wel de inkoop gezamenlijk te willen organise-

ren).  
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De verkenning van een aantal scenario ’s voor f inanciële solidariteit 

In het besef dat iedere gemeente zelf verantwoordeli jk is voor de (preventieve) basisvoor-

zieningen en de toegang naar de jeugdhulp, ontstaat ook de behoefte om in de uitvoering 

van de toegang en de inkoop van de jeugdhulp in de toegang, meer beleidsruimte te he b-

ben. Deze behoefte betreft met name de inkoop van de ambulante hulp ter ondersteuning 

van de basisteams. Hier wordt in de komende periode nader onderzoek naar gedaan. Hie r-

bij speelt onder andere de vraag hoe we na 2017 omgaan met de financ iële solidariteit.  

Wij verwachten dat wij tot en met 2020 nog fl ink gekort gaan worden als gevolg van de in-

voering van het objectieve verdeelmodel , een extra reden om door te gaan met de financ i-

ele solidariteit na 2017. Voor Haren loopt de korting tot en met 2019 op tot 49%. Ook de 

modellen van de financië le solidariteit zullen de komende maanden worden uitgewerkt.  

 

Samenvattend hebben wij ervoor gekozen om:  

- de samenwerking in de jeugdhulp (transformatie, inkoop en monitoring) na 

2017 nog tenminste 3 jaar voort te zetten;  

- hiervoor de RIGG nog tot en met tenminste 2020 in stand te laten;  

- in principe volledig f inancieel solidair te zijn in de jeugdhulp;  

- en de RIGG hiervoor verschil lende modellen te laten uitwerken.  

 


