
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 3 maart 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Maatregelen wachtlijsten jeugd

Maatregelen wachtlijsten jeugd

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
A Dekker – 050 367 7388

Korte samenvatting:
Het college vraagt u €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 Groning zijn aangewezen als gevolg van de Corona-effecten.

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

tekort in 2021. Het college is in gesprek met het Rijk over een mogelijke tegemoetkoming van de 

toenemende kosten als gevolg van de coronacrisis. Het college stelt vanwege de hoge urgentie om, in 

afwijking van het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming, de kosten van de maatregelen te 

dekken door een voorbeslag op het rekening resultaat 2020.

De financiering van deze maatregelen zijn berekend tot juni 2021. Gezien de grilligheid van de 

coronacrisis en ook de onvoorspelbaarheid wat de gevolgen voor de 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 nodig is vanaf juni. Het college zal daarom de 

impact van de coronacrisis blijven monitoren.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Maatregelen-wachtlijsten-jeugd.pdf


Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agenderen als conformstuk in meningsvormende sessie, gelegenheid tot korte vraag of kort 

statement. 

Nadere informatie
…


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


