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   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Diks  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I.  € 394.667,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen gericht op het terugdringen van de     

wachtlijstproblematiek WIJ Groningen en voor de inzet van extra ondersteuning voor inwoners die vanwege 

wachtlijstproblematiek jeugd langer op ondersteuning door WIJ Groningen zijn aangewezen als gevolg van de 

Corona effecten; 

II. in de dekking van de kosten te voorzien middels een voorbeslag op het rekeningresultaat 2020. 
  

 

 

 Samenvatting     

Stichting WIJ Groningen voert in opdracht van de gemeente, activiteiten uit in het kader van de Wmo 2015, de 

Jeugdwet en deels de Participatiewet. 
 

We zien, samen met WIJ Groningen stagnatie in jeugd-casuïstiek bij WIJ Groningen als gevolg van Corona. De 

coronacrisis heeft impact op de omvang en soort casuïstiek bij WIJ Groningen. Dit beeld zien we in mindere mate bij 

de Wmo.  

 

Om inwoners de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben, vraagt het college de raad te besluiten  

€ 394.667,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen gericht op het terugdringen van de 

wachtlijstproblematiek jeugd bij WIJ Groningen. Omdat dekking binnen het budget voor jeugdhulp niet mogelijk is, 

stellen we voor om in afwijking van het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming, de kosten te dekken door een 

voorbeslag te leggen op het rekeningresultaat 2020. 

B&W-besluit d.d.: 19 februari 2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 
    

De toename van het aantal ondersteuningsvragen en de toegenomen complexiteit van die ondersteuningsvragen waarmee 

inwoners zich bij WIJ Groningen melden is Corona gerelateerd. WIJ Groningen signaleert ten eerste dat de aard en 

urgentie van de problematiek toeneemt. Ten tweede dat gezinnen vaker terugvallen waardoor de mogelijkheid van 

afschalen van de inzet van ondersteuning uitblijft en er langer een beroep wordt gedaan op de casusregie door WIJ 

Groningen. Ten slotte dat de doorstroom naar tweedelijns zorg, Veilig Thuis en Raad voor Kinderbescherming stagneert.  

 

Hieronder volgt een toelichting op de genoemde signalen.  

• De spanning en de problematiek loopt op bij alle doelgroepen, zowel bij de inwoners die al bij WIJ Groningen 

in beeld zijn, als bij inwoners die zich voor het eerst bij WIJ Groningen melden. WIJ Groningen ziet toenam 

van problemen zoals spanningen binnen gezinnen, eenzaamheid, onveilige thuissituaties, financiële problemen 

o.a. door verlies inkomsten, suïcidaal gedrag, relschoppers, middelengebruik etc. 

• Ondersteuningsvragen komen later, dan voor de coronacrisis, bij WIJ Groningen binnen. We zien dat 

inwoners/gezinnen terughoudender zijn in het vragen om ondersteuning (dit is vergelijkbaar met soortgelijke 

landelijke (medische) signalen van huisartsen en ziekenhuizen). Doordat gezinnen zich later bij WIJ Groningen 

melden dan normaliter het geval is, komt het vaker voor dat de problematiek waarvoor ze ondersteuning vragen 

is geëscaleerd. Hierdoor moet WIJ  Groningen gemiddeld meer tijd en energie besteden aan ondersteunings 
vragen dan voorheen het geval was.  

• Dit wordt mogelijk versterkt door verminderd voorliggend laagdrempelig contact tussen inwoners en 

medewerkers van WIJ Groningen. De ontmoetingsplekken waar medewerkers van WIJ Groningen inwoners 

ontmoetten zijn gesloten.  

• Sociale netwerken bieden minder mogelijkheden voor de inwoners. Zo zijn opa’s en oma’s bijvoorbeeld minder 

bereid om kleinkinderen op te vangen. WIJ Groningen en inwoners met ondersteuningsvragen ervaren dat er 

tijdens de eerste lockdown meer informele ondersteuning beschikbaar was via wijkinitiatieven en sociale 

netwerken dan tijdens deze tweede lockdown.  

• Oplopende wachtlijsten in de tweedelijnszorg, zoals jeugd GGZ aanbieders (en bij de Raad voor 

Kinderbescherming en Veilig Thuis), voornamelijk bij jeugd zorgen ervoor dat de doorstroom naar het 

tweedelijns zorgaanbod stagneert.  
 

Als gevolg van de toegenomen complexiteit van de ondersteuningsvragen in combinatie met wachtlijsten bij de 

tweedelijns zorg biedt WIJ Groningen extra ondersteuning aan inwoners. Het doel is om  de problematiek bij 

huishoudens te beheersen ter overbrugging naar specialistische zorg. Begin januari 2021 heeft WIJ Groningen een 

steekproef gedaan onder de casusregisseurs jeugd en daaruit bleek dat ze momenteel in totaal 225 uur (6,25 fte) lichte 

ondersteuning extra per week inzetten op circa 140 dossiers . 

Zo kostte bijvoorbeeld een analyse van een vraag van een inwoner die zich melde bij WIJ Groningen voor de lockdown 

gemiddeld 3 uur, na de eerste lockdown groeide deze, doordat de vragen van de inwoners complexer werden, naar 6,5 

uur en tijdens de tweede lockdown is dit, door nog grotere complexiteit van de vragen gestegen naar gemiddeld 13 uur.  
 
Daarnaast ervaren medewerkers van WIJ Groningen stevige belemmeringen bij het leveren van ondersteuning aan 
inwoners. Medewerkers kunnen beperkt op huisbezoek, voorliggende voorzieningen zijn gesloten en netwerken van 

inwoners zijn minder inzetbaar etc.  

 

De hierboven geschetste samenloop van omstandigheden maakt dat WIJ Groningen de ondersteuning van inwoners met 

haar huidige formatie niet meer tijdig en adequaat kan vormgeven.  

 

WIJ Groningen wil blijven inzetten op kwaliteit 

WIJ Groningen ziet dat er meer van de medewerkers wordt gevraagd door de bijzondere omstandigheden die Corona 

met zich mee brengt. WIJ Groningen wil geen concessies doen aan de kwaliteitsstandaard in de uitvoering omdat dit op 

andere plekken in de keten waarschijnlijk kostenverhogend gaat werken. 

1. WIJ Groningen blijft inzetten op duurzame oplossingen.  

Inzetten op eigen kracht van inwoners, gebruik eigen netwerk en voorliggende voorzieningen.  
2.  Veiligheid in de wijk, op straat en thuis 

WIJ Groningen is zichtbaar in de wijk, op straat en thuis zodat zij kunnen acteren bij onveilige situaties in 

samenwerking met hun ketenpartners. Met de inzet van meer jongerenwerkers op straat probeert WIJ 

Groningen te voorkomen dat jongeren in de problemen raken.  
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Kader     

Collegebesluit Statutenwijziging Stichting WIJ Groningen (kenmerk 6259934, mei 2017) 

Set van afspraken (Programma van Eisen) 
 
 
Argumenten en afwegingen     

Met de inzet van extra capaciteit kan WIJ Groningen de extra ondersteuning aan inwoners bieden om gezinssituaties 

langere tijd ondersteuning te bieden ter overbrugging naar tweedelijns zorg. Deze ondersteuning wordt ook geboden om 

te voorkomen dat de problematiek verergert en dat inwoners mogelijk tussen wal en schip geraken.   

We adviseren om aan de voorkant van de keten die extra inzet te plegen. Als we langer wachten dan is de verwachting 

dat de problemen waar inwoners in geraken nog groter worden en dat er meer en duurdere inzet nodig is om deze 

problemen op te lossen.  

 

De extra capaciteit wordt ook ingezet om de bestaande wachtlijst op te lossen. Gedurende de periode dat jeugdigen en 
gezinnen op de wachtlijst staan worden ze actief benaderd door de casemanagers jeugd onder supervisie van een 

gedragswetenschapper. In het eerste contact verkennen de casemanagers de situatie en wordt de urgentie en het vervolg 

bepaald. De inwoners die op de wachtlijst staan worden ook na deze eerste verkenning actief gemonitord, door wekelijks 

te bellen 

 

Er heeft een analyse plaats gevonden door WIJ Groningen en gemeente Groningen om te bepalen in welke omvang en 

bij welke aanbieders de wachtlijsten zich voordoen. We gaan met betreffende partijen in gesprek over de door hen te 

nemen maatregelen om hun wachtlijst terug te brengen, waardoor een deel van de extra ondersteuning die nu wordt 

geleverd door WIJ Groningen kan worden afgebouwd. 
     
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t.      
 
Financiële consequenties     

Overzicht extra kosten tot juni 2021 

Inzet extra jeugdspecialisten 2FTE € 84.000,--  

Inzet reeds ingezette 5,5 FTE 

(verlengen tot juni) 

€ 264.000,--  

Extra inzet interne coördinatie € 46.667,--  

Totaal kosten € 394.667,-- 

 

De kosten kunnen niet worden gedekt binnen het budget voor jeugdhulp. Dit zal leiden tot een tekort in 2021.  

We zijn in gesprek met het Rijk over een mogelijke tegemoetkoming van de toenemende kosten als gevolg van Corona 

(ook door zwaardere problematiek). Hierin zullen we ook meenemen dat we over 2020 te weinig middelen voor 

inhaalzorg hebben ontvangen. We verwachten hierop echter niet op korte termijn duidelijkheid, waardoor dit nu niet kan 

worden inzet als dekking. 
 

Het college stelt daarom vanwege de hoge urgentie voor om, in afwijking van het kader resultaatbepaling en 

resultaatbestemming, de kosten van de maatregelen te dekken door een voorbeslag op het rekening resultaat 2020.  
 
 
Overige consequenties     

De middelen die gevraagd worden zijn berekend tot juni 2021. Gezien de grilligheid van de coronacrisis en ook de 

onvoorspelbaarheid wat de gevolgen voor onze inwoners zullen zijn en de mogelijk daarmee samenhangende vraag naar 

ondersteuning, is het zeker niet uitgesloten dat in mei blijkt dat er nog steeds aanvullende inzet van WIJ Groningen 

nodig is vanaf juni. We zullen daarom de impact van de coronacrisis blijven monitoren.  
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Vervolg     

De gemeente maakt nadere afspraken maken met WIJ Groningen over  monitoring en verantwoording in relatie tot de 
extra inzet. 
   
 
Lange Termijn Agenda     

n.v.t   

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. Alle 



6 
 

 

hulpteksten worden verwijderd. BIJ VERSTUREN naar DIV via het  HUISSTIJLMENU MOET DE SJABLOON 
ONTKOPPELD ZIJN anders krijgt u een leeg document terug.  


