
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
X Agendaverzoek

X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
Financieringssystemen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Mazanga Halley (programmaleider) / 050 367 6216 / mazanga.halley@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het komend jaar wordt in de raad besloten over de financieringswijze van de jeugdhulp, wmo 

ondersteuning (GON), huishoudelijke hulp en beschermd wonen.

Subsidiëring, openbaar aanbesteden, inbesteden, open house, lumpsum en mogelijke andere 

financieringssystemen zijn al dan niet mogelijk. Voorafgaand bevordert 't de kwaliteit van de 

besluitvorming als de raad geïnformeerd is over de voor- en nadelen van de verschillende 

financieringswijzen, de juridische (on-)mogelijkheden en praktische gevolgen. Zo kan het meest 

geinde systeem gekozen worden dat de inhoudelijke doelen dichterbij brengt.

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:

- Het eerste uur zal er een presentatie gegeven worden door Niels Uenk, directeur Public 
Procurement Research Center (PPRC) – De heer Uenk geeft een presentatie over 
financierings-/organisatiesystemen in de zorg die onder gemeenten vallen. 

- Het tweede uur zal vanuit de directie DMO het onderwerp toegang tot de verschillende 
zorgsporen (beperkt tot toegang tot de nieuwe vorm van jeugdhulp: indicatieloos, route 
van eenvoudige (WIJ) naar specialistische jeugdhulp, welke vorm van jeugdhulp gaat 
naar WIJ en wat blijft specialistisch. 

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

O discussie



Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Nadere informatie
…
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