
Motie vreemd Overheveling basisjeugdzorg op solide basis.

 De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021 collegebrief Team 
Jeugd en Gezin in WIJ(Samen).

Constaterende dat: 
- Het college in de collegebrief het voornemen kenbaar maakt om -in lijn met de wens van de raad- 

een groter deel van de eenvoudige jeugdhulp indicatieloos onder te brengen in de directe 
omgeving van ouders en kinderen;

- Voor deze overheveling  bij de WIJ het werkverband Samen wordt ingericht;
- Onderzoeksbureau BMC een aantal aanbevelingen heeft geformuleerd;
- Het voornemen van het college een groot aantal reacties heeft opgeleverd bij ouders, 

hulpverleningsorganisaties, zelfstandige hulpverleners en vakbonden;

Overwegende dat:
- 2500 jeugdigen en hun gezinnen gebruik maken van een of andere vorm van ondersteuning om 

daarmee hun weg in het dagelijks leven en hun toekomst beter te vinden en de noodzaak van 
ongestoorde voortgang van die ondersteuning groot is;

- Met de overheveling aan de jonge WIJ organisatie een bedrag van ca. € 17 miljoen gemoeid is en 120 
fte aan arbeidsplaatsen en daarmee de vorm en inhoudgeving van de overheveling concreet gestalte 
moet krijgen om te kunnen beoordelen of WIJ in staat is de basis jeugdhulp uit te voeren;

- BMC op vijf terreinen uitwerking adviseert: inrichting van het bestuur (hfdst. 4.1) personeel 
(hfdst.4.2), HR (hfdst.4.3) en financiële zekerheid (hfdst.4.4) en geleidelijkheid (hfdst. 4.5);

- Oftewel op vragen als afbakening basis- en specialistische jeugdhulp, in stand houden bestaande  
jeugdige-hulpverlener koppels,  keuze ruimte hulpverlener, personele invulling, organisatiestructuur, 
werklocaties,  ruimte voor de professional, etc. nog veel nader moet worden ingevuld dient te 
worden;

- De kinderrechtentoets van de Kinderombudsman nog moet worden uitgevoerd;
- De uitwerking complex is en vertrouwensbasis de grondslag moet zijn. Tijdsdruk bijv. door 

communicatiebeperkingen ten gevolge van de coronacrises en/of gemeenteraadsverkiezingen en 
collegevorming de kwaliteit van de uitwerking niet in de weg mag staan.

Verzoekt het college:
- De nadere uitwerking van de adviezen in het BMC rapport samen met ouders, ervaringsdeskundigen, 

adviesorganen, jeugdigen, bonden, het onderwijs en uitvoerenden van grote en kleine 
jeugdhulporganisaties ter hand te nemen;

- De kinderrechtentoets uit te voeren en het resultaat voor te eggen aan de raad;
- Voor de uitwerking de tijd te nemen tot uiterlijk 01012023;
- De uitwerking van de overheveling op de vijf door BMC benoemde terreinen te borgen in het 

implementatieplan ter beoordeling voor te leggen aan de raad alvorens daadwerkelijk te starten met 
de overheveling.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Partij voor de Dieren PVV Groen Links D66

Wim Koks Wesley Pechler Ton van Kesteren Femke Folkerts Koosje van Doesen

Christen Unie 100% Groningen Stadspartij Partij vd Arbeid VVD
Gerben Brandsma Yaneth Menger Amrut Sijbolts Diederik van der Meijde Jasper Boter

S&S
Steven Bosch




