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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
I. de begeleidingscommissie Jeugdhulp in te stellen;
II. in de begeleidingscommisssie Jeugdhulp te benoemen: W.H. Koks (SP), E.M. v.d. Weele (PvdA),
J. Boter (VVD), W.I. Pechler (PvdD), Y. P.Menger (100% Groningen) en F.T. Folkerts (GroenLinks).

Samenvatting

Het dossier jeugdhulp is complex met veel betrokkenen en een grote financiële opgave. Daarbij komt
de samenhang met andere domeinen zoals de sociale omgeving of schuldhulpverlening. Ook de
voorgeschreven regionale samenwerking maakt het proces ingewikkeld. Deze omstandigheden maken
het lastig voor de raad om het overzicht te bewaren. In 2021 wordt de aanbesteding van de inkoop
jeugdhulp per 1-1-2022 vorm gegeven. Om de raad te assisteren bij het houden van overzicht op de
processen en de samenhang; om de raad te ondersteunen in de informatievoorziening op de juiste
momenten in het traject wordt een begeleidingscommissie jeugdhulp ingesteld. Deze commissie doet
z’n werk tot het besluit over de inkoop jeugdhulp per 1-1-2022.

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Ter voorbereiding op een tweetal raadplegingen jeugdzorg is vorig jaar een werkgroep in het leven
geroepen, bestaande uit W.H. Koks, E.M. v.d. Weele, J. Boter, W.I. Pechler, Y.P. Menger en F.T. Folkerts.
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.
De werkgroep concludeert dat het dossier jeugdhulp een complex dossier is met veel betrokkenen en een
grote financiële opgave. Daarbij komt de samenhang met de sociale omgeving of schuldhulpverlening. Ook
de voorgeschreven regionale samenwerking maakt het dossier ingewikkeld. De werkgroep heeft het
presidium daarom voorgesteld de werkgroepvorm om te zetten in een begeleidingscommissie die de raad
kan adviseren over het proces tot afronding van de inkoop jeugdhulp per 1-1-2022.
Het presidium heeft hiermee ingestemd, mits de begeleidingscommissie wordt ontbonden per afronding
van het inkooptraject..
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.
Kader

Gemeentewet art. 84
Argumenten en afwegingen

Het is de bedoeling dat de begeleidingscommissie wordt samengesteld uit een brede vertegenwoordiging
uit de raad d.w.z. vijf á zes leden uit verschillende fracties. Ten behoeve van de continuïteit op het dossier is
het voorstel de raadsleden die deel uitmaken van de werkgroep, te benoemen als lid van de begeleidingscommissie. Bij tussentijds vertrek van leden uit de commissie voorziet het presidium in een voordracht aan
de raad van een vervangend lid / leden.
De commissie verricht haar werkzaamheden in niet openbare bijeenkomsten. De adviezen van de
commissie zijn niet inhoudelijk van aard. Inhoudelijke bespreking en debat is voorbehouden aan de raad en
zijn voorbereidende sessies.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.
Financiële consequenties

Op dit moment lijkt het niet nodig aan deze begeleidingscommissie budget ter beschikking te stellen.
Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg

Na instelling van de commissie begint deze met haar werkzaamheden. De commissie wordt in haar
werkzaamheden ondersteund door de griffie.
Lange Termijn Agenda

n.v.t.
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