
AGENDERINGSVERZOEK

Indiener

O Raad

O SP, Partij voor de Dieren, 100% Groningen, GroenLinks, VVD, PvdA.

O Koks, Pechler, Menger, Folkerts, Boter, Van der Meide

O College 

O portefeuillehouder(s): Diks

O contactambtenaar: …..

Onderwerp / thema

Team Jeugd en Gezin in WIJ(Samen)

Doel van de agendering

O Beeldvorming

Aanleiding voor het verzoek 

In de gelijknamige collegebrief van 29/10/21 wordt het voornemen gemeld de eenvoudige jeugdhulp 

onder te brengen in lokale teams in samenhang met cq onderdeel van de Wij teams. De uitwerking 

van de voornemen komt en wordt vormgeven in samenspraak met Stichting WIJ en wordt van advies 

voorzien door de Adviesgroep Sociaal Domein.

Het personeelsbestand van WIJ zal groeien van ruim 500 nu naar rond de 800 straks

Doel van de bespreking is het college wensen en bedenkingen mee te geven voor de nadere invulling 

van het college voornemen..

Het advies van de Adviesgroep en het rapport van BMC wordt nog opgevraagd.

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende punten:

1. Stemt u in met het voornemen van het college voor het onderbrengen van de eenvoudige 

jeugdhulp bij WIJ?

2. welke voordelen ziet u voor ouders, jongeren en jeugdigen en welke risico's?

3. De onderbrenging zal betekenen dat er fors vacature ruimte zal ontstaan bij WIJ. Bent u van 

mening dat deze met behoudt van verwerven rechten in eerste instantie ingezet moeten worden 

door medewerkers wiens baan op de tocht staat?

4. De stichting WIJ wordt in omvang fors vergroot. WIJ levert cliëntgebonden ondersteuning maar 

ook ondersteuning van groepen bewoners. Vindt u dat zeggenschap van van bewoners en cliënten 

op "hun" (groepsgewijze) ondersteuning en hulpverlening stevig verankerd moet worden?

5. Vindt u dat de raad rechtstreeks met WIJ in gesprek moet gaan om hun positie ten opzichte van 

het voornemen te vernemen? Ook wat medewerkers vinden van deze ontwikkeling?

6. Met de toevoeging van de jeugdhulp bij WIJ wordt het zorg/hulpverleningsdeel van WIJ erg groot. 

Hoe wordt gegarandeerd dat de welzijnstaak van de WIJ teams niet ondersneeuwt?

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de bijeenkomst

Uitwisselen van vragen, ideeën en standpunten tussen de fracties

Benodigde tijd (naar verwachting)

90 minuten



Gewenst/voorzien vervolg

Betere standpuntbepaling van fractie ten opzichte in realitie met de komende regiovisie Jeugdhulp

Deadline

Graag agenderen vóór 1-12-2021

Vanwege besluitvorming regiovisie eind december
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