
 
Motie 

Meten is weten in de jeugdhulp 
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 7 

oktober 2020, besprekende het raadsvoorstel “Verordening Jeugdhulp 2021”. 
 

Constaterende dat: 
- De gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende rol over voldoende 

informatievoorziening moet kunnen beschikken; 
- Monitoring en sturing op indicatie, uitvoeringstermijnen en doorstroomprocessen een instrument 

is die de raad hiervoor beschikbaar heeft; 
- Sinds 2015 de nieuwe jeugdwet van kracht is; 
- Er grote verschillen bestaan tussen gemeenten en regio’s in de manier waarop zij voor de 

jeugdhulp vraag en aanbod met elkaar afstemmen; 
- De jeugdzorg overgeheveld is naar de gemeente met het idee dat de hulp beter moet passen bij 

het probleem waarvoor deze bedoeld is, en ook sneller en eerder beschikbaar zou moeten zijn; 
- De gemeente Groningen in de jeugdhulp kampt met grote financiële tekorten waarbij wachten op 

hulp dat om maatwerk vraagt onvermijdelijk is; 
- De zorg maximaal aanvaardbare wachttijden kent volgens de Treeknorm, waarin normen zijn 

opgenomen voor niet-acute zorg die zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars gezamenlijk 
hebben vastgesteld; 

- Zorginstellingen verplicht dienen te worden om ouders en gemeenten te melden dat ze een 
wachtlijst hebben en zij moeten bemiddelen naar een andere zorgaanbieder wanneer de 
wachttijd langer is dan de Treeknorm aangeeft; 

- In de jeugdzorg zulke afspraken nooit expliciet worden vastgelegd op landelijk niveau, maar er 
stilzwijgend vanuit wordt gegaan dat zes tot negen weken wachten op hulp wel het maximum is; 

- Uitzondering hiervoor zijn de acute gevallen waar binnen 24 uur hulp beschikbaar moet zijn. 
  

Overwegende dat: 
- De inspanningen groot zijn om de tekorten in de jeugdhulp op zowel inhoud als financiën 

inzichtelijk en gereguleerd te krijgen; 
- De transformatie in de Jeugdhulp nog in volle gang is en en steeds meer vorm krijgt; 
- De gemeente Groningen bij zowel WIJ Groningen als bij aanbieders wachtlijsten/wachttijden kent 

en die in sommige gevallen onwenselijk zijn; 
- Het bestaan van wachttijden (en eventueel wachtlijsten) in de lokale politiek een vast onderwerp 

van gesprek is geworden in het periodieke overleg tussen gemeenten en aanbieders, en daar ook 
mogelijkheden om wachttijden te voorkomen ter sprake kunnen komen; 

- De raad op dit moment onvoldoende in staat is om de processen van wachttijden en wachtlijsten 
tussen gemeente, WIJ en aanbieders goed te monitoren en te sturen zodat de maximale 
Treeknorm niet wordt overschreden. 

 

   

 



 

Verzoekt het college: 
- Bij de bespreking van de inkoop van jeugdhulp inzichtelijk te maken welke knelpunten er zijn die 

leiden tot lange wachttijden en wachtlijsten, en welke middelen ingezet kunnen worden om deze 
knelpunten te verhelpen.* 

 
*De werkdefinities luiden als volgt:  

- Wachttijden: het aantal dagen dat een jeugdige of gezin op hulp wacht.  
- Wachtlijsten: het aantal jeugdigen of gezinnen dat op hulp wacht.  

 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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