Motie vreemd “We zijn er nog niet”.
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021 besprekende de
collegebrief Team Jeugd en Gezin 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 onder de werkvorm WIJ/Samen;
- Het college in een brief van 18-06-2020 meldt dat zij een koersdocument met een visie op de jeugdhulp heeft
vastgesteld waar de overheveling van de eenvoudige jeugdhulp onderdeel van uit maakt;
Overwegende dat:
-

-

-

Het college eerder heeft aangegeven dat rond de te vormen Samen eenheden in de wijken een
schil van specialistische jeugdzorg gevormd zou moeten worden zodat deze vorm van
behandeling/hulpverlening korte lijnen heeft met de eenvoudige jeugdhulp en zicht heeft op de
specifieke situatie/mogelijkheden in een wijk;
Het gezien de groei van WIJ Groningen met SAMEN. van belang is om scherp te blijven op de
invloed van bewoners op WIJ Groningen en SAMEN. in de stedelijke WIJ raad;
Het van belang is om bij WIJ Groningen/SAMEN. oog te houden voor voldoende ruimte voor de
professional zonder protocollen op te schalen;
Het belang van buurten met een sterke sociale basis van groot belang wordt geacht in het
Koersdocument van juni 2020, waardoor het belangrijk blijft professionele ondersteuning van
“welzijn” (jeugd- en jongerenwerk, bewonersondersteuning, buurthuizen, speeltuinen, etc.) gelijk
op te laten lopen met de versterking van die sociale basis;
Er bij het versterken van de sociale basis samenhang is tussen de Jeugdzorg en WMO
voorzieningen;
Met de overheveling van een deel van de eenvoudige jeugdhulp de kwalitatieve doorontwikkeling
van de jeugdhulp nog niet bereikt is.

Verzoekt het college
- Het ‘Koersdocument visie inkoop jeugdhulp’ met daarin de brede ondersteuning van gezinnen in combinatie
met de versterking van de sociale basis verder uit te werken in de (door)ontwikkeling van SAMEN.;
- De raad in het najaar te informeren over de wijze waarop het college dit wil vormgeven vanaf 010123.
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