
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 14 september 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel
X Collegebrief

X Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Raadsvoorstel : Voorinvestering SAMEN.

Bijlage raadsvoorstel: Implementatieplan SAMEN. kaders opdracht en financiën

Collegebrief :  Implementatieplan SAMEN. kaders opdracht en financiën - wensen en bedenkingen

Bijlage 1 collegebrief : Implementatieplan SAMEN. 

Bijlage 2 collegebrief : Implementatieplan SAMEN. kaders opdracht en financiën

Bijlage 3 collegebrief : Advies ASDG

Bijlage 4 collegebrief : Reactie op advies ASDG

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Raadsvoorstel : Henk Korblet (business controller) / 050 367 5245 / henk.korblet@groningen.nl

Collegebrief : Hinke de Boer (beleidsadviseur) / 050 367 6043 / hinke.de.boer@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / 06 55 46 55 72 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Raadsvoorstel : WIJ Groningen is in nauwe samenwerking met de gemeente bezig met de realisatie 
van de taak SAMEN. (de basisjeugdhulp bij WIJ Groningen). Dit zal op 1 januari 2023 van start gaan. 
Om de uitvoering van de taak SAMEN. door WIJ Groningen mogelijk te maken zijn voorbereidingen 
en daarmee gepaard gaande incidentele voorinvesteringen noodzakelijk en er worden 
transitiekosten gemaakt. Daarnaast is gedurende de transitieperiode sprake van kosten die nog niet 
volledig gedekt kunnen worden uit het reguliere uitvoeringsbudget. Hiervoor is incidenteel budget 
noodzakelijk. De verwachting is dat deze incidentele kosten op termijn kunnen worden 
terugverdiend met de besparingen op de zorgkosten.

Het college vraagt u te besluiten:

1. De voorinvesteringen en transitiekosten van €2.850.000,-- in 2022 te dekken uit: 
a) bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021 frictiekostenbudget WIJ: € 182.000,-- 

(onderdeel begroting 2022); 
b) frictiekostenbudget WIJ 2022: € 120.000,-- (onderdeel begroting 2022); 
c) budget Team050 Op Maat: € 400.000,-- (onderdeel begroting 2022); 
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d) een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2.148.000,--. 
2. de voorinvesteringen en transitiekosten van € 1.250.000,-- in 2023 en € 500.000,-- in 

2024 te dekken door een voorbeslag op de begroting 2023; 3. de gemeentebegroting 
2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Collegebrief : in de vergadering van 22 december 2021 nam u twee moties aan over de realisatie van 
de taak SAMEN. bij WIJ Groningen: het verzoek aan ons college om een consultatieronde met 
stakeholders en Kinderrechtertoets uit te voeren en om nog nader te kijken naar de adviezen van 
BMC in haar adviesrapport van september 2021. U verzocht om de resultaten daarvan in het najaar 
2022 aan de raad ter beoordeling voor te leggen alvorens met de overheveling van taken te starten.

Op 6 september jl. heeft het college het Implementatieplan en de kaders van de opdracht en 
financiën aan WIJ Groningen vastgesteld onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen 
vanuit de raad. 

Met deze collegebrief legt het college u de kaders van de opdracht en financiën aan WIJ Groningen 
voor de taak SAMEN. en het Implementatieplan voor, en informeert het college u over de 
inspanningen tot nu toe. Ook wordt het grote kader geschetst van de transformatie van de jeugdhulp
waarbinnen wordt gewerkt en waar die toe moet leiden voor de kinderen en gezinnen in onze 
gemeente. 

De ontwikkeling om de basisjeugdhulp anders en dichterbij te organiseren en daartoe onder te 
brengen bij WIJ Groningen is een belangrijke stap in de lokale transformatie van de jeugdhulp. Het is 
een proces waarbij veel actoren betrokken zijn, en met een zekere mate van onvoorspelbaarheid. 
Transformatie kost tijd weten we inmiddels. Deze beweging, die ook landelijk gaande is, gaat niet alle
problemen die we in het jeugdlandschap kennen oplossen. Het is wel een stap die verdere 
doorontwikkeling mogelijk maakt. We nemen voor deze stap voldoende tijd en verwachten dat we 
tot eind 2024 nodig hebben om de taak SAMEN. volledig operationeel bij WIJ Groningen 
ondergebracht te hebben.

Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn 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.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een technische toelichting van zowel het 
raadsvoorstel als de collegebrief. Er zal een presentatie gegeven worden door zowel het college als 
WIJ Groningen. Het is een interne bijeenkomst, alleen voor raadsleden. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-
Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Jeugd-hulp
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