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Op 16 december 2020 is de begeleidingscommissie jeugdhulp ingesteld en zijn de leden benoemd. 
 
Taak van de tijdelijke begeleidingscommissie is de raad te assisteren bij het houden van overzicht op 
de processen en de samenhang; de raad te ondersteunen in de informatievoorziening op de juiste 
momenten in het inkooptraject jeugdzorg en zo bij te dragen aan de meningsvorming. 

 
Ter voorbereiding op een tweetal raadplegingen jeugdzorg is voorafgaand aan de instelling van de 
begeleidingcommissie een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep zaten dezelfde leden 
als benoemd in de begeleidingscommissie. 
 
Deze raadplegingen jeugdhulp hebben plaatsgevonden op 28-11-2019 en 10-9-2020. Tijdens de 
eerste raadpleging is vooral veel informatie opgehaald vanuit het veld (variërend van 
zorginstellingen, Stichting WIJ, huisartsen, ouders en ervaringsdeskunigen) door middel van 
tafelgesprekken op locatie bij Humanitas. Tijdens de tweede raadpleging is met het 'veld' het 
visiedocument van het college ten aanzien van de inkoop jeugdhulp besproken met de vraag of men 
zich kan vinden in deze visie. In een meningsvormende sessie is dit koersdocument visie inkoop 
jeugdhulp gemeente Groningen door de raad besproken op 21 oktober 2020.  
 
Op 2 en 7 december 2021 heeft de begeleidingscommissie een derde raadpleging georganiseerd. 
Tijdens deze raadpleging zijn de Regiovisie en de collegebrief ‘Team Jeugd en Gezin WIJ (SAMEN.) 
met het werkveld, maar ook met jongeren en ouders besproken. Mede naar aanleiding van deze 
raadpleging heeft de raad in december 2021 een drietal moties aangenomen. 
 
Naast de genoemde raadplegingen heeft de begeleidingscommissie regelmatig overleg. Ook heeft zij 
op gezette tijden overleg met de wethouder over de planning / tijdspad van de jeugdhulp.  
De Rekenkamer heeft op 8 maart 2021 een advies uitgebracht met aanbevelingen om de 
controlerende en sturende rol van de raad in de WMO te versterken en deze ook van toepassing te 
verklaren voor de andere delen van de sociale sector met nam de jeugdhulp.  
De begeleidingscommissie heeft dit in een gesprek met de wethouder onder de aandacht gebracht. 
Daarbij heeft de begeleidingscommissie aangegeven dat het gewenst is dat de besluiten en 
voorstellen van het college omtrent de jeugdhulp mede worden ingericht op grond van de 
aanbevelingen van de Rekenkamer. 
 
Onderwerpen komende periode 
De volgende onderwerpen staan voor dit jaar op de agenda: 

- Uitvoering van de drie aangenomen moties (o.a. routekaart WIJ) 
- Aanbesteding Inkoop jeugdhulp 
- Besluitvorming inkoop jeugdhulp 
- Doorontwikkeling inkoop jeugdhulp 
- Besluitvorming over inkoopstrategie specialistische schil jeugdhulp 

 
Advies vanuit de begeleidingscommissie aan de nieuwe raad 
De jeugdhulp is een complex dossier met veel betrokkenen en een grote financiële opgave. Gezien de 
onderwerpen die nog op de agenda staan adviseert de begeleidingscommissie de nieuwe raad om 
ook de komende periode een begeleidingscommissie jeugdhulp in te stellen die het proces rondom 
de jeugdhulp kan begeleiden. Aangezien het besluitvormingstraject rond de jeugdhulp volop in gang 
is gezet, is snel besluitvorming rond dit advies gewenst. Ook doet de huidige begeleidingscommissie 
de aanbeveling de reikwijdte van de commissie te verbreden naar de toekomstige discussie WMO 
ondersteuning (GON), de huishoudelijke hulp en beschermd wonen.  


