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00:15:57

Voorzitter: Goedenavond dames en heren, welkom bij deze raadssessie over jeugdhulp. 

Formeel hebben we twee agendapunten of twee sessies. De eerste is regiovisie en de 

tweede is team jeugd en gezin WIJ Samen. Ik heb van diverse woordvoerders begrepen en ik 

heb met hen contact erover gehad, dat bij u allen de behoefte bestaat om deze beide 

onderwerpen in één woordvoering te behandelen. Ik zoek even bevestiging daarvan. Ik zie 

knikkende gezichten. Dan gaan wij dat ook op die manier doen. Voordat we daarmee 

beginnen, wil ik eerst mevrouw Huesken, bestuurder van Elker, in de gelegenheid stellen om 

in te spreken; zij is niet eerder gelegenheid geweest om dit onderwerp 'Wij samen', specifiek 

op dat onderwerp in te spreken. Ik bied haar nu de gelegenheid om dat te doen. Mevrouw 

Huesken, gaat uw gang. U heeft drie minuten.

00:16:53

Mevrouw Huesken: Dank u wel. Goedenavond, mijn naam is Ina Huesken en ik ben 

bestuurder bij Elker jeugdhulp en onderwijs in Groningen. Ik spreek hier namens mijn collega 

zorgaanbieders Accare, Ambiq, CD Cosis, Molendrift, Jonx - onderdeel van Lentis - en 

Zorgkracht 12 van de Lagro groep. Vorige week heeft mijn collega Wieteke Beernink 

eveneens namens ons allen, u met klem gevraagd om een pas op de plaats te maken in het 

vaststellen van de regiovisie. In die regiovisie wordt namelijk genoemd dat er 

gebruikgemaakt gaat worden van het hybride inkoopmodel. Wij schatten dat in als een groot 

risico om de specialistische jeugdzorg in te kopen, waardoor het dekkend jeugdlandschap uit 

elkaar zou kunnen vallen. Dat blijft nog steeds staan. Waar ik het vandaag met u over wil 

hebben, is de implementatie van Samen. Die is daar onlosmakelijk mee verbonden. Laat ik 

beginnen met te zeggen, dat wij blij zijn met het schrijven van mevrouw Diks, waarin zij 

reageert op ons schrijven van 10 december jongstleden. Voor een deel heeft dat onze zorg 

weggenomen, omdat zij aangeeft dat de specialistische jeugdzorg niet ondergebracht zou 

worden bij WIJ. Dat stemt ons tevreden.

00:18:15

Mevrouw Huesken: Echter, dat neemt lang niet alle zorgen weg, want door de regiovisie is 

het nog steeds mogelijk om specialistische jeugdzorg lokaal te gaan inkopen. We zijn blij met 

de toezegging dat Samen zich alleen maar gaat bezighouden met basis jeugdhulp en dus niet 

met die specialistische jeugdzorg. Voor ons vormt dat de basis om in gesprek te willen gaan 
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met de gemeente, want wij achten dat gesprek nog steeds hard nodig. Onze zorgen, vragen 

en bezwaren zijn nog lang niet van tafel. Een gedragen regiovisie waarin is vastgelegd, dat 

alleen basis jeugdhulp lokaal kan worden ingekocht, zou daarvan de basis zijn. 

Specialistische jeugdhulp zou echter meer centraal ingekocht moeten worden, zoals ook 

vandaag verscheen in het coalitieakkoord wat door onze regering is opgeleverd. Voordat wij 

overgaan na het inrichten van de organisatie Samen, zal er eerst een grondige analyse nodig 

zijn om de inrichting van die basis jeugdhulp in Groningen te bewerkstelligen. Wij willen het 

graag hebben over een duidelijke afbakening. Wat wordt verstaan onder de basis jeugdhulp 

en wat wordt verstaan onder de specialistische jeugdhulp. Dat maakt nogal wat uit en dat 

verschilt per keer en per moment dat we daarover spreken. Daar krijgen wij vervolgens 

graag heldere voorlichting over. Als je de basis jeugdhulp wilt inrichten in Groningen, dan is 

het eerst nodig dat je een grondige analyse maakt, zodat je daartoe kunt komen. Ook dat er 

een goede afstemming komt tussen de basis jeugdhulp en de specialistische jeugdhulp zoals 

die door deze jeugdaanbieders wordt geboden.

00:20:12

Voorzitter: Wilt u afronden, mevrouw Huesken?

00:20:15

Mevrouw Huesken: Ik wil u vragen of u wat Samen betreft, een pas op de plaats wil maken, 

omdat wij geloven dat de gedragen regiovisie de basis is voor een goed lukken van Samen. 

Dat is als eerste aan de orde is en waarin duidelijk wordt dat de specialistische jeugdzorg 

centraal ingekocht blijft worden. Dank u.

00:20:39

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Zijn er vragen van raadsleden? Om te beginnen 

mevrouw focus, daarna de heer Koks. Mevrouw Folkerts, GroenLinks.

00:20:46

Mevrouw Folkerts: Ik vroeg me af wat u precies bedoelt met een pas op de plaats, want u gaf 

ook aan dat u graag in gesprek wil gaan over die precieze afbakening wat specialistisch is en 

wat basis is. Dat is wat er nu voor ons ligt om wensen en bedenkingen te geven in de 

collegebrief over die gesprekken. Zegt u dat u nog niet klaar bent voor die gesprekken of 

volgt u wel die lijn, dat we nu klaar zijn om die gesprekken te voeren?

00:21:14

Mevrouw Huesken: We zijn wel klaar voor die gesprekken, maar dat betekent dat je nog 

even moet wachten met de implementatie van Samen, omdat je eerst die regiovisie helder 

wilt hebben. We zijn blij met de toezegging van mevrouw Diks, dat de specialistische 

jeugdzorg niet wordt ondergebracht bij WIJ. Als tegelijkertijd in de regiovisie er een open 

deur staat om nog steeds dat hybride inkoopmodel toe te passen, zodat er lokaal 

specialistische jeugdzorg ingekocht kan worden, is dat risicovol. Dat willen wij niet en 

daarom vragen wij om eerst daar met elkaar over in gesprek te gaan, zodat dat helder 

wordt. En waar we vanuit een gezamenlijk vertrekpunt de regiovisie vaststellen met elkaar 

en vervolgens samen op een duurzame manier willen en kunnen inrichten.

00:22:09

Voorzitter: Heeft u een vervolgvraag mevrouw Folkerts?
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00:22:10

Mevrouw Folkerts: Een totaal andere vraag nu ineens, want u zegt dus, dat de gemeente al 

heeft aangegeven dat het hele traject tot 2024 voor specialistisch al van de baan is. Jullie 

willen nu al vastleggen dat dit ook na 2024 nooit meer op de baan kan komen, want dat vind 

ik een heftige toezegging die je vraagt. Zo ver over een graf regeren, lijkt me niet de 

bedoeling.

00:22:38

Mevrouw Huesken: Dat is ook zeker niet de bedoeling. De regiovisie strekt verder dan de 

stad Groningen. Als in de stad Groningen niet wordt vastgelegd en in die regiovisie niet 

wordt vastgelegd, dat specialistische jeugdzorg alleen centraler kan worden ingekocht, dan 

is de toezegging dat er binnen WIJ Samen alleen basishulp kan plaatsvinden, flinterdun. Wij 

willen graag onze verantwoordelijkheid nemen, dat in die regiovisie dit wordt opgenomen.

00:23:16

Voorzitter: Koks heeft ook nog een vraag voor u, SP.

00:23:20

De heer Koks: Ik heb al eens eerder gezegd dat grote zorginstellingen zich veel te laat gemeld 

hebben in deze discussie. Kunt u mij aangegeven in die regiovisie waar in dat hybride 

systeem staat dat de specialistische zorg door gemeenten ingekocht kan worden? Staat dat 

letterlijk zo in die regiovisie? Het is mij niet opgevallen.

00:23:45

Voorzitter: Mevrouw Huesken.

00:23:48

Mevrouw Huesken: Zo lezen wij hem wel en dat zien we al gebeuren. In Veendam gaat het 

veel verder dan alleen de basiszorg. Veendam beroept zich op de regiovisie zoals die nu 

voorligt. Met dat hybride inkoopmodel staat er ook, dat gemeenten zelf kunnen kiezen welk 

deel van de specialistische jeugdzorg zijn lokaal willen inkopen. Dat is de open deur die wij 

bedoelen.

00:24:20

Voorzitter: Dan heeft de heer Brandsema van de ChristenUnie ook nog een vraag voor u. Hij 

ziet daarvan af. Dat kan natuurlijk. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage, mevrouw Huesken 

en kunnen wij nu overgaan naar de behandeling door de raadsleden. Ik stel voor dat we het 

in één keer behandelen, maar ik zou ruimte willen houden om na beantwoording van de 

wethouder, de raadsleden in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren. Voordat de 

wethouders antwoorden een korte break te houden en het op die manier in te richten. Dat 

zou dan betekenen dat u voor de eerste woordvoering zo een, vijf minuten hebt. Ik zie wat 

bedenkelijke gezichten.

00:25:17

De heer Koks: In de beide omschrijvingen van de agenda stond vier minuten per onderwerp.

00:25:27

Voorzitter: Bij mij is het nu vijf plus twee in de tweede ronde. Ik zal daar niet heel streng op 

letten, maar u beperkt natuurlijk uw eigen reactiemogelijkheid naar de beantwoording van 
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de wethouder als u daar ver overheen gaat. Dat lijkt mij duidelijk. De heer Pechler nog 

hierover? Als eerste heb ik aangemeld gekregen, mevrouw Menger die het woord wil 

voeren.

00:25:51

Mevrouw Menger: Dank u wel voorzitter. Ik wil de inspreekster mevrouw Huesken bedanken 

voor haar bijdrage. Voorzitter, over de regiovisie kan ik namens onze gezamenlijke fractie 

100 procent Groningen en de Stadspartij kort zijn. Wij vinden deze niet helder en duidelijk 

genoeg en er staat veelvuldig in, dat het nog nader moet worden ingevuld of uitgewerkt en 

op een later moment geconcretiseerd. Het lijkt alsof het alleen over de gemeente Groningen 

gaat in plaats over de hele regio. Daar hebben wij zorgen over. Wij vinden niet zoals het er 

nu voorligt, dat wij daar al een besluit over kunnen nemen. Wij willen graag dat het 

uitgesteld gaat worden.

00:26:38

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Brandsema, ChristenUnie.

00:26:42

De heer Brandsema: Dank u, voorzitter. Ik hoor mevrouw Menger aangegeven dat het lijkt 

dat de regiovisie als ze die leest, alleen over de gemeente Groningen gaat. Alle andere 

gemeenten in de provincie lezen precies dezelfde regiovisie. Heeft u het idee dat die andere 

gemeenten ook bij het lezen zullen denken, dat het niet over hen gaat, maar alleen over de 

gemeente Groningen?

00:27:01

Mevrouw Menger: Wij hebben veel informatie binnengekregen waaruit spreekt, dat 

meerdere gemeenten aangeven dat zij zich buitenspel gezet voelen en de gemeente 

Groningen loopt veel te hard vooruit. Dat gaat in een te snel tempo. Gaat het nog over ons? 

Worden wij er voldoende bij betrokken? Dat is waarom ik zeg: "Het lijkt alsof het alleen over 

de gemeente Groningen gaat en niet over de hele regio" en daar maken wij ons een beetje 

zorgen over.

00:27:27

Voorzitter: Mevrouw Folkerts, GroenLinks heeft ook een vraag voor u.

00:27:31

Mevrouw Folkerts: Deze regiovisie is toch vastgesteld door al die Groningse gemeenten? Die 

is toch niet alleen door de gemeente Groningen bedacht? Daar zaten al die gemeenten bij 

en hebben hiermee ingestemd.

00:27:44

Mevrouw Menger: Dat klopt. Alleen dan nog vragen wij ons af, hoe het komt dat er zo veel 

reacties op komen, dat die regiovisie grote zorgen baren en dat de omliggende gemeenten 

aangeven dat zij zich niet genoeg betrokken voelen of genoeg daarin vertegenwoordigd. Dat 

werpt bij ons vragen op. Het geheel lezende, kunnen wij zeggen dat wij er niet volledig 

achter staan. Wij gaan hier nog niet in mee. Dat is betreffende de regiovisie dus daar ben ik 

heel kort over.

4



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

00:28:23

Voorzitter: U heeft daar toch nog een vraag van de heer Brandsema, ChristenUnie.

00:28:27

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Ik ben benieuwd wat mevrouw Menger dan voorstelt 

om te doen met die regiovisie.

00:28:34

Voorzitter: Mevrouw Menger.

00:28:36

Mevrouw Menger: Mijn voorstel zou zijn om deze uit te stellen of, dat wil ik ook aan het 

einde van deze commissie graag voorstellen, om die even naast ons neer te leggen. Daar 

beter naar te kijken.

00:28:48

Voorzitter: U gaat onderling in debat, dat is plezierig af en toe. De heer Brandsma.

00:29:01

De heer Brandsema: Is het niet zo dat die ontwikkeltafels die hieruit voort gaan komen, 

datgene waar u nu om vraagt? Dat vanuit de ontwikkeltafels, die verdieping ontstaat en als 

dat klaar is, dat daarmee de regiovisie de diepte heeft gekregen die het moet hebben?

00:29:20

Mevrouw Menger: Dat klopt. Daar wachten wij vol verwachting op. Nogmaals, wij willen 

toch om uitstel vragen. Wij hebben te veel bezwaren.

00:29:32

Voorzitter: Wij gaan dit punt van dat uitstel of de regiovisie voldoende is, gaan wij met één 

vraag afronden. De heer De Haan. En dan vervolgt mevrouw Menger haar betoog.

00:29:43

De heer De Haan: Een hele korte vraag. Is het niet zo, dat we nu de regiovisie bespreken in 

alle gemeenteraden om er mee in te stemmen? Volgens mij is dat een prima punt wat u 

maakt.

00:29:55

Mevrouw Menger: Zou u dat nog een keer willen herhalen?

00:29:56

De heer De Haan: U kreeg net een interruptie dat de gemeenten hebben ingestemd, maar 

we bespreken hier de regiovisie zodat wij er ook ons betoog over kunnen doen?

00:30:07

Mevrouw Menger: Ja, dat klopt.

00:30:10

Voorzitter: Over uw voorstel hoe dat verder behandeld moet worden, komen wij aan het 

eind van de vergadering terug. Als deze groep raadsleden adviseert over het vervolg van de 

behandeling. U vervolgt uw betoog.

00:30:23

Mevrouw Menger: Dank u wel, voorzitter. Na een aantal intensieve weken in een doolhof te 

5



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

hebben verkeerd met betrekking tot de aangeboden regiovisie en herinrichting jeugdzorg via 

WIJ Samen, gebaseerd op lokale basishulp oftewel jeugdhulp lichte vorm, zitten wij nu bij 

elkaar om onze mening te uiten aangaande de collegebrief en het raadsvoorstel slash 

besluit. Namens onze gezamenlijke fracties zal ik onze visie en mening delen. Laat ik 

vooropstellen, dat wat ons betreft te allen tijde het belang van de betrokkenen, betrokken 

gezinnen en kinderen voorop dient te staan. Dat is je vertrekpunt. Het belang van de 

hulpvrager moet prevaleren boven de belangen van de zorgaanbieder en opdrachtgever, 

zoals een gemeente. Het belang van de jeugdzorgaanbieders en de gemeente is daaraan 

ondergeschikt, althans dat zou het moeten zijn. Voorzitter, ik ben oprecht verbaasd door het 

feit dat diverse jeugdzorgaanbieders, dit is echt een punt van kritiek die ik wil uiten, de 

afgelopen tijd in de hoogste staat van paraatheid waren en aangaven niet betrokken te zijn 

geweest bij deze procedure en zich buitenspel gezet te voelen door de gemeente Groningen. 

Naar aanleiding van een verhelderende brief van één pagina door de wethouder, lijken de 

grootste bezwaren en ernstige zorgen ten aanzien van WIJ Samen 180 graden gekeerd en is 

men weer bereid om in gesprek te gaan. Die bereidheid was er steeds, maar werd niet 

ingewilligd aan de kant van de gemeente, volgens de jeugdzorgaanbieders, maar dat 

terzijde. Dat wilde ik toch benoemen.

00:32:08

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag voor u.

00:32:09

De heer Koks: Kan het ook zijn, mevrouw Menger, dat die zorginstellingen hebben zitten 

slapen, want de intentie namelijk om de jeugdzorg voor een deel in de wijken onder te 

brengen is al van anderhalf jaar terug, toen dat koersdocument in alle openbaarheid 

besproken is.

00:32:33

Mevrouw Menger: Ik ben dat met u eens. Ik onderschrijf dat.

00:32:42

Voorzitter: Gaat u langzamerhand naar een afronding?

00:32:45

Mevrouw Menger: De ingezonden brief en de geuite zorgen van de landelijke GGZ en ook de 

FNV, die nemen wij hoog op. De aanbevelingen of de suggesties die zij doen richting de 

gemeente in 'Pas Op de Plaats' en 'Haastige spoed is zelden goed': zorg dat de basis stevig en 

goed op orde is en van daaruit kun je gefaseerd gaan hervormen of een herinrichting 

bewerkstelligen, dat vinden wij ook. Voorzitter, tot slot. Op basis van alle stukken en 

gesprekken met diverse partijen en onderling is onze voorlopige eindconclusie, dat wij niet 

kunnen en willen instemmen met het voor te nemen besluit, de herinrichting van WIJ 

Samen. Wij vinden: dat het veel zorgvuldiger moet, dat je daar goed over na moet denken 

en zeker de jongeren, de betrokken partijen, daarin mee moet nemen. Niet over hen, maar 

met hen praten. Voorzitter, ik rond af.

00:33:46

Voorzitter: De heer Brandsema.
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00:33:48

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Ik hoor mevrouw Menger aangeven dat het gefaseerd 

zou moeten gaan plaatsvinden. Dat is precies wat het college voorstelt. Om vanaf 1 juli 

komend jaar gefaseerd tot aan 2024, samen op te gaan bouwen en dat niet op één moment, 

op 1 juli volgend jaar, het complete Samen staat.

00:34:11

Mevrouw Menger: Nee, dat klopt. Ik bedoel met gefaseerd het volgende. Er waren veel 

spanningen tussen jeugdzorgaanbieders, verontruste ouders, onderwijsinstellingen en de 

gemeente zelf. En met betrekking tot dat bedoel ik: ga eerst die gesprekken aan, neem 

mensen mee in het proces, leg goed en helder uit wat je precies gaat doen en ga op die 

manier gefaseerd het herinrichten. Dat mensen kunnen wennen aan de verandering die 

ervoor staat.

00:34:45

Voorzitter: Ik wil u erop wijzen dat u, mede door de interrupties, inmiddels aan uw maximum 

spreektijd bent. Ik stel voor dat mevrouw Menger haar afrondende zinnen uitspreekt en dan 

kijken wij een in de tweede ronde of er voor u nog ruimte is.

00:35:00

Mevrouw Menger: Als afrondende zin, zou ik willen zeggen, dat ik blij ben om meegekregen 

te hebben op het allerlaatste moment vandaag, dat er waarschijnlijk een toenadering is 

tussen de jeugdzorgaanbieders en de gemeente en dat de wethouder daar ook haar best 

voor heeft gedaan. Wij zien vervolgens met grote belangstelling tegemoet hoe dit zich 

verder gaat uitrollen. Dank u wel.

00:35:24

Voorzitter: Dank u wel. Dan heb ik voor woordvoering al eerder de heer Pechler gezien.

00:35:29

De heer Pechler: Dank, voorzitter. Het was een veel bewogen proces, de totstandkoming van 

de regiovisie en de plannen voor Samen. Groningse gemeenten die het onderling niet eens 

konden worden, besluitvorming die herhaaldelijk werd uitgesteld en veel ruis op de 

communicatie met maatschappelijke partners, waarvan een gedeelte gisteren is 

opgehelderd. Met zulke last minute pingpong berichten over en weer in voorbereiding op 

een belangrijk debat, leek het net alsof we in de Tweede Kamer zaten. Als 

begeleidingscommissie van de raad hebben we afgelopen jaren niet stilgezeten met het 

ophalen van informatie bij de belanghebbenden, de werkers uit het veld: 

ervaringsdeskundigen zorgprofessionals, ouders, verwijzers, artsen. We hebben hen tijdens 

de vier raadplegingen allemaal gesproken en dat heeft ons van veel informatie voorzien.

00:36:12

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag voor u.

00:36:24

De heer Koks: Misschien komt nu het antwoord wel.

00:36:27

De heer Pechler: Wat het er niet gemakkelijker op maakt, is, dat de meningen die we van 
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professionals en ervaringsdeskundigen in de raadpleging hoorden en in de ingezonden 

stukken konden lezen en in het contact dat we met de inwoners hebben vernomen, nogal 

van elkaar verschillen. De één zegt: er is al zoveel veranderd in zo een korte tijd. Waarom 

moet het weer anders? Anderen, zoals de FNV, zeggen: zo doorgaan is geen optie. Wij delen 

die laatste mening. Niet vanwege de immer oplopende zorgkosten. Wij als Partij voor de 

Dieren zien hoe dit de andere domeinen van onze begroting, ook de sociale aspecten, in de 

knel brengt en zo op lange termijn misschien nog wel meer problemen creëert. Maar ook 

omdat het in het huidige systeem, kinderen en jongeren op dit moment te vaak niet de zorg 

krijgen, die ze verdienen.

00:37:05

Voorzitter: De heer Koks, gaat uw gang.

00:37:06

De heer Koks: U schetst in het begin van uw verhaal dat het nogal een turbulente periode is 

geweest, waar we nog inzitten. U noemt een paar clubs die daar een rol in hebben gespeeld 

en u zit in de begeleidingscommissie. Hoe vindt u dat het college, de begeleidingscommissie 

betrokken heeft bij de hele discussie: het op gang krijgen en de meningsvorming over de 

ontwikkelingen in de jeugdhulp?

00:37:36

De heer Pechler: Dat had beter gekund. Aan het einde waren er wat verschuivingen van 

deadlines, maar ik moet ook erkennen dat het niet geheel in de macht van het college ligt, 

aangezien de regiovisie met tien gemeenten besproken moest worden. Daar waren vast ook 

andere mensen verantwoordelijk aan enige vertraging. Voor het vervolgproces zou het fijn 

zijn als het allemaal wat soepeler gaat. Het huidige systeem brengt dus kinderen en jongeren 

in de knel. Zij krijgen nog te vaak niet de zorg die ze verdienen: wachtlijsten, van het kastje 

naar de muur gestuurd worden, gezinnen die maanden of zelfs een jaar moeten wachten 

voordat ze hulp krijgen waar ze wat mee kunnen. Het is aan de orde van de dag, zo blijkt ook 

uit het vertrouwelijke rapport 'Ik over WIJ". Vragen als: wie heeft nu de regie in het huidige 

systeem, kunnen op uiteenlopende antwoorden en rekenen. Net als wie is er 

verantwoordelijk en waar kunnen we terecht als het niet goed gaat.

00:38:27

De heer Pechler: Over hoe het dan wel anders ingericht moet worden, lijken ook duizend 

meningen te bestaan onder de professionals. In ieder geval moet er beter geluisterd worden 

naar het kind, zo betuigde ook de Kinderombudsman Margrite Kalverboer twee weken 

geleden. Ook dat is iets wat nog lang niet altijd goed gebeurd. Een ingezonden brief van een 

ouder sprak over een maximale regeldruk bij de WIJ in plaats van de gewenste minimale 

regeldruk. Met het indicatie loos werken voor lichte ondersteuning en begeleiding zal hier 

een grote slag gemaakt kunnen worden en dat is naast het aanbieden van hulp en 

ondersteuning dichtbij, in de eigen wijk. Ook één van de grote voordelen die wij zien in 

Samen. Daarnaast krijgt we met Samen een beter zicht op de kwaliteit van de geboden zorg 

en hebben we meer instrumenten om zorgcowboys en grote winsten met publiek geld te 

voorkomen. Alle drie duidelijke voordelen.

8



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

00:39:09

Voorzitter: De heer Boter van de VVD heeft een vraag voor u.

00:39:10

De heer Boter: Ik hoor u een heleboel dingen over Samen zeggen. Is uw fractie van mening 

dat WIJ klaar is om naar Samen te gaan?

00:39:23

De heer Pechler: Fijn voor de brug naar mijn volgende alinea, mijnheer Boter.

00:39:24

Voorzitter: U wordt op uw wenken bediend, mijnheer Boter.

00:39:24

De heer Pechler: Of deze ontwikkeling van Samen op het juiste moment komt, daar zijn wij 

niet zo zeker van. Het voelt alsof de helft, misschien driekwart van de WIJ-teams inmiddels 

net een beetje goed op hun benen staan en hun huidige taak naar voldoening kan 

uitbrengen. Het BMC-rapport stelt, dat de wenselijke inhoudelijke ontwikkelingen nog niet 

allemaal WIJ breed zijn geïmplementeerd. Z een solide basis lijkt ons cruciaal voor het zetten 

van die volgende stap. Los van het feit dat er WIJ-teams zijn, waar met het huidige werk nog 

veel te winnen is, brengt de vergroting van de taak, waarbij het aantal fte met 140 stijgt, 

enorme consequenties met zich mee voor de huisvesting, de bedrijfsvoering, het 

management en de organisatie en de ICT. En Ook dat wordt erkend in het BMC-rapport. 

Geen vraag van de heer Van Der Meide? Jawel.

00:40:18

De heer Van Der Meide: Ik heb het rapport van BMC ook gelezen. Wij zien die risico's, maar 

ik zie ook staan in het voorstel van het college, dat het gefaseerd gaat. Is dat voor u een 

argument dat u meeweegt in uw uiteindelijke beslissing?

00:40:33

De heer Pechler: Zeker. Die fasering vinden wij een belangrijk punt, maar er zijn enkele 

punten die wij graag zien gebeuren voor de gefaseerde invoering. Daar kom ik in de rest van 

mijn betoog op. Voorzitter, misschien het belangrijkste punt: het personeel. Ondanks de 

beeldvormende sessie van vorige week hebben wij nog niet het idee dat het 

personeelsknelpunt - waar haal je al deze mensen vandaan in een krappe arbeidsmarkt en 

willen al deze mensen wel voor de WIJ werken of gaan ze op zoek naar iets anders - van 

voldoende antwoord is voorzien. Daarvoor is te weinig met uitvoerende krachten gesproken 

en de FNV noteert een reeds zichtbare onrust en uitloop onder de jeugdzorgwerkers in 

Groningen. De gesprekken die er wel zijn geweest met de huidige jeugdhulpaanbieders 

waren ook stroef. Eerste onduidelijkheid over de omvang van de taak en wat er wel en niet 

over zou gaan naar Samen. Nu dat is opgeklaard, is onduidelijk hoe de toekomstige 

samenwerking in de nieuwe verhoudingen vormgegeven moeten worden en in hoeverre 

kleinere aanbieders, die een groot gedeelte van hun omzet door deze plannen zien 

verdampen, voor het resterende deel nog met Groningen in zee willen gaan. Dat is nu lastig 

te voorspellen. Het is mooi dat de acht grote jeugdhulpaanbieders hebben aangeboden om 

hierover samen met de gemeenten na te denken. Maar is de juiste volgordelijkheid ter zake 
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niet, om dat eerst te doen voordat we nu gaan besluiten dat in de zomer de eerste taken 

overgeheveld moeten worden?

00:41:41

Voorzitter: Mevrouw Folkerts, GroenLinks heeft een vraag voor u.

00:41:50

Mevrouw Folkerts: Wat er nu voorligt, is het plan van het college om het komende halfjaar 

die gesprekken te gaan voeren, dat helder te krijgen, het onderscheid waar specialistisch ligt, 

wat is basis, hoe gaat dit met personeel, et cetera. Wat zijn uw wensen en bedenkingen bij 

die gesprekken? Vindt u dat wij nog niet klaar zijn voor die gesprekken? Of volgt u wel die 

lijn van het college en zegt u dat u een go-no go-moment voor ons wil. Ik zoek wat jij vindt 

van de lijn die wordt voorgesteld.

00:42:24

De heer Pechler: Die lijn kan ik geheel volgen. Dank voor deze vraag. Die gesprekken moeten 

gevoerd worden, maar die datum van 1 juli 2022 hangt erboven? Ik vind het weinig tijd om 

al dat voorbereidend werk te gaan doen, wetende dat die datum hetgeen is wat het college 

het liefste zou willen. Ik denk om geen datum te noemen of verzet die datum een halfjaar of 

een paar maanden. Ga eerst het voortraject in en kom dan terug bij ons als raad, met de 

uitkomsten daarvan en met een datum van de implementatie van de eerste 40 fte. Op dit 

moment zijn die plannen flinterdun.

00:42:57

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag op dit punt.

00:42:58

De heer Koks: Vindt u het ook met mij een extra risicofactor, dat wij over drie maanden 

gemeenteraadsverkiezingen hebben?

00:42:58

De heer Pechler: Voorzitter, wat een bruggetjes allemaal. De plannen zijn op dit moment 

flinterdun. Hoewel het een collegebesluit is, lijkt het me bij zo een ingrijpende wijziging wel 

zo verstandig om een brede raadsmeerderheid te creëren, ook met de verkiezingen en de 

vorming van een nieuw college in aantocht. Op dit moment lijkt die brede raadsmeerderheid 

nog niet vanzelfsprekend te zijn. Daarnaast zouden wij graag van de WIJ zelf en van meer 

dan een handvol WIJ-managers horen wat zij van deze plannen op dit moment vinden. Juist 

ook van die uitvoerende krachten en daarnaast de huidige cliënten. De FNV stelt, dat het 

naar verwachting 2600 cliënten zijn, die met deze overheveling naar Samen toe zouden 

gaan. De FNV zegt: "Is het niet verstandig om eerst met een aantal daarvan uitgebreid te 

spreken, voordat hiertoe wordt besloten. Over de regiovisie kan ik kort zijn. De 

doelstellingen die worden genoemd, wie kan het daarmee oneens zijn? Positieve 

ontwikkeling van jongeren faciliteren, zoveel mogelijk thuis opgroeien, principes die gelden 

bij jeugdzorg zoals continuïteit van 18 min naar 18 plus, passende ondersteuning van goede 

kwaliteit. Dat zijn allemaal standpunten waar wij het volgens mij een raadsbreed over eens 

zijn. Het is een regiovisie in hoofdlijnen, die nog nader uitgewerkt moet worden aan de 

ontwikkeltafel. Het lijkt mij van groot belang, dat ook hier bij deze uitwerking, mensen uit 

het veld en gezinnen nauw betrokken worden. De heer Brandsema
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00:44:38

Voorzitter: Ik begin met mevrouw Folkerts, want zij had net al een interruptie.

00:44:41

Mevrouw Folkerts: Ik dacht ook dat Brandsema eerder was. U had het over duizenden 

mensen die over moeten naar Samen. Is het niet zo, dat we met een soort ingroeimodel 

groeien? Dat iedereen die nu bij één van die honderd kleine aanbieders zit voor lichte 

ondersteuning kan daar blijven tot sint-juttemis, maar dat het om nieuwe mensen gaat. Ik 

snap niet waar u op doelt met die 10 duizenden mensen.

00:45:06

De heer Pechler: Het zijn gelukkig geen 10 duizend mensen; het waren 2600. Het klopt dat 

het met de gefaseerde invoering alleen geldt voor de nieuwe cliënten en indicatie loos. Dat 

betekent niet dat het nieuwe mensen zijn met het nieuwe vragen. Ik gok, dat wat er op dit 

moment aan lichte hulp en ondersteuning geboden wordt goed overeenkomt linie breed 

over die 2600 met wat er aan nieuwe aanwas bij zal komen. Het lijkt mij verstandig om de 

huidige mensen die de zorg en ondersteuning afnemen, te vragen wat hun huidige 

bevindingen zijn en wat zij ervan zouden vinden als ze - mocht dat zo zijn - naar de WIJ over 

zouden gaan, omdat het van toepassing is op de nieuwe generatie.

00:45:54

Voorzitter: U bent door uw complete spreektijd heen. De heer Brandsema had nog een 

dringende vraag volgens mij.

00:46:03

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Mevrouw Folkerts heeft mijn vraag al gesteld, dus het 

is niet meer nodig.

00:46:07

Voorzitter: Wat bent u het onderling geweldig eens met elkaar. Ik heb wat namen genoteerd 

over volgende sprekers. Ik ga nu naar de heer De Haan, dan naar de heer Koks en dan noteer 

ik mevrouw Van Doesen en de heer Brandsema. De heer De Haan, CDA, gaat uw gang en Van 

Der Meulen ook nog.

00:46:28

Mevrouw Van Doesen: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, alle jongeren die dat nodig 

hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg. Daar draait het debat, daar draaien 

de keuzes die wij vandaag maken om. Het gaat niet om het besparen van geld. Het gaat niet 

om het overeind houden van aanbieders of juist het weren van de zogenaamde 

zorgcowboys, het gaat erom dat wij willen dat onze jeugd de beste zorg krijgt. Dat alles 

begint bij visie. Een visie maak je samen en dat is met deze regiovisie, gelet op alle 

inspraakreacties van: jeugdigen, ouders, verwijzers, aanbieders, de gesprekken die mijn 

fractie heeft gehad met inwoners uit onze gemeente onvoldoende gelukt. Daarnaast wordt 

er aangegeven dat er geen goede diepgaande analyse is gemaakt. Ik vroeg de wethouder 

een tijdje geleden tijdens het vragenuurtje, naar de samenwerking met de aanbieders en het 

leek toen mee te vallen. Diezelfde dag kwam er naar buiten, dat er een bemiddelingstraject 

liep met de aanbieders. Wat ons betreft ongelukkig en tegelijkertijd zien wij ook dat er 

landelijk hard wordt gewerkt aan de jeugdzorg Er wordt gewerkt aan de hervormingsagenda, 
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we hebben vandaag het regeerakkoord gehad en er is bij het Rijk een wet in voorbereiding 

waarmee regionale samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp verplicht 

wordt. Wat het CDA betreft, is het tijd om terug te gaan naar de tekentafel en eerst te 

wachten op de landelijke ontwikkelingen. Onze regio is geen eiland en het is goed en 

cruciaal om het jeugdveld op een goede manier erbij te betrekken. Aan de voorkant en niet 

pas bij de ontwikkeltafels.

00:47:58

Voorzitter: Mevrouw Folkerts heeft een vraag aan u.

00:47:58

Mevrouw Folkerts: Ik vroeg mij af of u weet u, wie er aan tafel zit bij die verbeteringsagenda 

van het Rijk, want volgens zijn wij de gemeente. Heeft u het beeld, dat wij in die regiovisie 

iets anders hebben opgeschreven dan wat er daar aan die verbeteringstafels gebeurt? 

Volgens mij staat in deze regiovisie dat hoog specialistische regionaal moeten gaan 

gebeuren.

00:48:24

Voorzitter: De heer De Haan.

00:48:25

Mevrouw Van Doesen: Ik heb dat beeld inderdaad erg sterk. Dat er in de hervormingsagenda 

uit de gesprekken die ik heb gevoerd, watt anders wordt besloten. Tegendraads aan wat wij 

hier in Groningen doen en dat er landelijk met verbazing wordt gekeken naar wat we hier in 

Groningen doen. Als we het hebben over het onvoldoende.

00:48:41

Voorzitter: De heer Van Der Meide heeft een vraag voor u en daarna de heer Koks, de heer 

Brandsema wellicht over hetzelfde punt.

00:48:46

De heer Van Der Meide: Misschien niet een onderdeel van de regiovisie, maar wel van de 

visie van dit college op de jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat die hulp dichtbij 

georganiseerd wordt. Dat is onder andere reden om het samen op te richten. Hoe staat u 

tegenover dat idee überhaupt? Dat we die jeugdzorg zo dicht mogelijk, alsook de gezinshulp 

organiseren, dicht bij de mens.

00:49:05

De heer De Haan: Daar kom ik in mijn woordvoering op terug. Mijn begin ging over de 

regiovisie en ik kom straks op Samen. Hulp dichtbij lijkt mij geen enkel probleem. Dat is juist 

goed.

00:49:16

Voorzitter: De heer Koks en de heer Brandsema op een eerder punt in zijn betoog? De heer 

Brandsema.

00:49:25

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Andere vraag over de hervormingsagenda en dat de 

gemeente vanuit de regiovisie een tegendraadse beweging maakt. Ik heb daar goed naar 

gekeken. Zou het niet zo kunnen zijn, dat dit idee voortkomt uit het feit dat de grote 
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aanbieders nog tot gisteren volgens mij in de veronderstelling waren, dat specialistische 

jeugdhulp bij Samen ondergebracht wordt. Lokaal bij de gemeente Groningen. Dat dit nu uit 

de lucht is en dat het om die basiszorg gaat. Dat daarmee het idee dat de regiovisie 

tegengesteld is aan waar de hervormingsagenda op uitkomt. Dat het daarmee komt te 

vervallen?

00:50:03

De heer De Haan: Ik refereer aan de inspreker. Zij had het over wat er nu bijvoorbeeld in 

Veendam gebeurt. Dan refereer ik aan het feit dat het nu on hold staat. On hold betekent 

volgens mij dat je het ooit gaat doen. Ik zou graag verder gaan met mijn betoog, want ik heb 

nog een hoop te vertellen. Als we het hebben over Samen, dan vinden wij dat daar het 

jeugdveld onvoldoende is betrokken. Het college is van plan om WIJ Groningen een hoop 

zorgtaken op zich te laten nemen, een flinke verruiming van de opdracht. Wat het CDA 

betreft, pleiten wij hierbij voor uitstel. Dat heeft een aantal redenen. De eerste is, dat mijn 

fractie het te vroeg vindt voor WIJ Groningen. Het is een jonge organisatie die volop in 

ontwikkeling is. In de raadpleging hebben wij veel punten gehoord waar nog ruimte is voor 

verbetering. Daarnaast is de triage vanuit de samenwerking met Molendrift net 

geïmplementeerd. U leest in het BMC-rapport dat: er te weinig zicht is op resultaat, er 

sprake is van wachtlijsten en zijn er medewerkers te vaak afwezig bij evaluaties.

00:51:00

De heer De Haan: Voor de heer Brandsema een mooie Bijbelse vergelijking, namelijk: als je 

een huis gaat bouwen, dan moet je dat op een stevig fundament doen. Om de Bijbelse 

woorden van Matteüs te herhalen: weest niet als een onnadenkende man die zijn huis 

bouwde op het zand. Ten tweede, het personeelstekort in de jeugdzorg. Ook mijn collega 

van de Partij voor de Dieren refereerde er net aan. Net als in de zorg en in het onderwijs zijn 

er ook veel vacatures in de jeugdzorg moeilijk te vervullen. Het personeel zal van de huidige 

aanbieders moeten komen. De vraag is of het personeel en de aanbieder niet naar andere 

gemeenten zullen vertrekken. Wij zien dat het college dit problemen erkent, maar concrete 

oplossingen worden nog niet genoemd, met het risico dat Samen ervoor zorgt, dat de 

kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verder onder druk komen te staan. Het derde punt 

is de financiën. Deze zijn wat ons betreft niet duidelijk uitgewerkt. Kijk alleen al naar het 

tarief van bijvoorbeeld een team nul vijftig, 45 euro per uur, een organisatie die met jong 

professionals werkt en het verzuim extreem laag houdt. Het is voor Samen onmogelijk om 

daartegen op te boksen. Het zal ook moeilijk worden om het markttarief van 65 euro per uur 

te halen.

00:52:03

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag voor u.

00:52:04

De heer Koks: U heeft het over team nul vijftig en suggereert alsof u er wat vanaf weet. Team 

nul vijftig blijkt uit de overzichten een fors deel van hun core business in de eenvoudige 

jeugdzorg te hebben zitten. Wij hebben vijf protesterende zorginstellingen gehad, die 

nauwelijks omzet hebben in die zorgpoot. Hoe kan het dat team nul vijftig en nog een paar 

andere, niet bij ons op de stoep staan terwijl die grotere dat wel doen? Heeft u daar een 

verklaring voor?
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00:52:35

De heer De Haan: Ik ben er zelf langs geweest en ik had van de heer Koks verwacht, een 

echte SP'er gaat de deuren langs, dat hij ook langs was geweest. Ik ben met hen in gesprek 

te gaan. Zij hebben zich vaker bij de raad gemeld voor een gesprek, dus ik ben erlangs 

geweest en ik heb dit verhaal van hen gehoord.

00:52:51

De heer Koks: Voorzitter, ik weet dat de heer De Haan nog niet zo lang meeloopt in dit 

circuit, maar ik wil hem erop wijzen, dat er in de afgelopen zeven jaar regelmatig vragen en 

werkbezoeken aan team nul vijftig afgelegd zijn, ook door mij.

00:53:04

Voorzitter: Dat is fijn dat u dat allebei gedaan heeft. De heer De Haan vervolgt zijn betoog.

00:53:08

De heer De Haan: Ik ben toch al zo een zeven jaar fractiemedewerker, dat is al een tijdje. De 

financiën vinden wij onvoldoende uitgewerkt en voor mijn fractie is het essentieel dat we dit 

eerst doen voordat we verder kunnen gaan in het proces van Samen.

00:53:23

Voorzitter: Mevrouw Folkerts heeft hij op dit punt een vraag.

00:53:28

Mevrouw Folkerts: Dezelfde vragen als aan de heer Pechler. U geeft het college dingen mee 

die u uitgewerkt wilt hebben. Wat wilt u precies dat het college anders gaat doen dan wat zij  

zich voornemen? Wilt u dat we die gesprekken gaan voeren, of wilt u die gesprekken 

uitstellen?

00:53:46

De heer De Haan: Ik wil dat we het huis Samen pas gaan bouwen als het fundament stevig is. 

Het fundament is stevig wanneer WIJ Groningen daar klaar voor is. Ik zeg net dat wij dat nog 

niet vinden. Het fundament is stevig wanneer wij de financiën helder hebben. Het 

fundament is stevig als wij een goede kijk hebben op hoe wij voldoende personeel gaan 

vinden. Dan zouden wij wat mij betreft verder kunnen gaan.

00:54:08

Mevrouw Folkerts: Dat is precies wat het college nu zegt: dat willen wij nu gaan vormgeven. 

Precies dat financiële plaatje, precies dat personeelsverhaal. Dat is precies wat het college 

wil gaan doen?

00:54:27

De heer De Haan: Dat is precies wat er nu nog niet ligt, waardoor wij er totaal geen 

vertrouwen in hebben dat wij op 1 juli 2022 hiermee kunnen starten?

00:54:36

Mevrouw Folkerts: Eigenlijk zegt u hetzelfde als de heer Pechler dat u twijfels heeft of 1 juli 

haalbaar is.

00:54:42

De heer De Haan: Hij betwijfelen überhaupt of de plannen haalbaar zijn, want wij weten de 
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financiën nog niet. Wij weten niet of wij voldoende personeel gaan vinden. Wij weten niet 

wanneer wij er klaar voor zijn.

00:54:50

Voorzitter: Dit blijft heen en weer gaan. De heer Van Der Meide heeft een vraag.

00:54:54

De heer Van Der Meide: Een vraag of WIJ het aankan. Wij hebben het rapport van BMC 

gelezen en ik zie ook die risico's voor WIJ. Aan de andere kant is het zo dat WIJ bij uitstek de 

organisatie waar je dit zou kunnen plaatsen. Ik heb het jaarverslag gelezen van WIJ over het 

aantal klachten bij WIJ en de gewone Ombudsman gebeld.

00:55:19

Voorzitter: Dat is mooi. Heeft u ook een vraag?

00:55:21

De heer Van Der Meide: Jazeker. Er komen relatief weinig klachten uit voort. Het is een grote 

stap voor WIJ om dit erbij te nemen. We kennen een paar verhalen van mensen die slechte 

ervaringen hebben, maar ik vind dat niet representatief. Hoe representatief vindt u die 

verhalen?

00:55:41

De heer De Haan: Ik vind die verhalen zeer representatief, want ik heb er de afgelopen 

weken talloze gehad, dus die vind ik zeer representatief. Voorzitter, mag ik verdergaan?

00:55:49

Voorzitter: De heer De Haan vervolgt zijn betoog.

00:55:50

De heer De Haan: Dank u wel. Voorzitter, ten vierde verliezen wij expertise. Aanbieders 

hebben veel expertise opgebouwd en een jonge organisatie als WIJ heeft dit nog niet op het 

gebied van jeugdzorg en ten vijfde ziet mijn fractie het risico dat als Samen er straks is, dat 

er onnodig extra stappen in het zorgproces worden geïntroduceerd, omdat een huisarts min 

of meer verplicht wordt naar Samen te verwijzen, met als gevolg het verlies van eventueel 

kostbare tijd. Zijn er geen voordelen te bedenken? Die zijn er wel. Het kan zeker helpen dat 

WIJ integraal kan werken. Bijvoorbeeld: de oplossing voor een jeugdige ligt in de aanpak van 

schulden. Wij zien dat er op dit moment honderden jeugdzorgaanbieders zijn en dat er te 

veel aanbieders zijn en dat er aanbieders zijn die winsten maken, vooral in de lichte 

begeleiding. Wat mijn fractie betreft, zijn er nog te veel vragen onbeantwoord en is WIJ er 

nog niet klaar voor. Een langere implementatie zou hierin helpen. Wat ons betreft, eerst alle 

plannen helder voordat er überhaupt over een start gesproken kan worden. Doe het samen 

met het gehele jeugdveld dat is nu nog onvoldoende gelukt.

00:56:53

Voorzitter: Dank u wel. Ik heb mevrouw Folkerts onrecht gedaan, want zij had zich eerder 

gemeld voor woordvoering. Ik geef haar nu de gelegenheid.

00:57:15

Mevrouw Folkerts: Eerst kort over de regiovisie. Ik kan mij wel aansluiten bij de heer Pechler. 

Het is hoog over, maar dat zien wij ook bij andere regiovisies. Het is een onderdeel van de 
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norm van opdrachtgeverschap die verder moet worden uitgewerkt. Er wordt nog van alles 

uitgewerkt in de hervormingsagenda, de regiotafels. Volgens mij willen wij als raad voor het 

vervolg heel goed op de hoogte gehouden worden.

00:57:42

Voorzitter: De heer Boter trekt buitengemeen de aandacht. U heeft de gelegenheid om nu 

een vraag te stellen, mijnheer Boter.

00:57:47

De heer Boter: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mevrouw Folkerts u heeft al een aantal 

vragen gesteld over de ontwikkeltafels. Hoe ziet u dat dit soort gesprekken gevoerd zal 

moeten worden? Wie moeten eraan tafel? Hoe moeten mensen aan tafel? Hoe ziet dat 

proces eruit? U neemt iedereen daar de maat over, nu wil ik uw maat weten.

00:58:05

Voorzitter: Mevrouw Folkerts.

00:58:09

Mevrouw Folkerts: Wat GroenLinks erg belangrijk vindt, dat is hier al vaker gezegd, is, dat 

jongeren daarbij betrokken worden, dus ervaringsdeskundigen en niet alleen de bestuur 

bobo's. Juist de mensen in het werkveld die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Het moet een 

ongoing proces zijn. Als gemeente moet je altijd goed contact houden met het werkveld. Wij 

stellen dit waarschijnlijk vast, maar wij zijn nooit klaar en wij gaan hiermee door. Dat is een 

beetje hoe ik dat zie. Ik ga meteen door met Samen. Samen, het ondersteunen en de lichte 

ondersteuning, de basisondersteuning naar de WIJ. Dat vinden wij een erg goed plan. Als ik 

terugga naar ons initiatief van de gezinsverzorger, is dit het idee van dat initiatiefvoorstel. 

Dat je de jeugdhulp dichtbij organiseert in samenhang met de normale leefwereld van een 

gezin, dat zorg voor jeugd vaak zorg voor ouders betekent en dat je vooral de praktische 

hulp meteen intensief moet kunnen inzetten zonder dat een kind daar allemaal indicaties bij 

nodig heeft.

00:59:31

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen heeft een vraag.

00:59:33

Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, voorzitter. Die gezinsverzorger wordt en op een basale 

manier in het gezin gezet. Niet om jeugdhulpverlening te verlenen, maar om juist te 

voorkomen, dat er jeugdhulpverlening moet komen in dat gezin. Het is ook een goede 

uitwerking van de basisopdracht van het WIJ en niet zozeer vervanging voor een 

jeugdhulpinterventie.

00:59:58

Voorzitter: Mevrouw Folkerts.

01:00:02

Mevrouw Folkerts: Dat is hoe ik dit plan voor Samen zie, als een bijna de oude buurtwerker, 

de oude gezinshulp. Dat soort werk is wat Samen gaat doen. Dat is begeleiding en niet 

behandeling. Ik denk dat daar een groot grijs gebied is. Dat er veel dingen die in de kern een 

sociale problematiek zijn, ook opvoedondersteuning. Wij zijn die aan het oplossen met 100 
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jeugdzorgaanbieders, terwijl dat in de kern altijd de opdracht van de WIJ geweest is. In de 

wijk, in een soort sociale samenhang, in de leefwereld van een kind met sportverenigingen 

en met kerken voor mijn part, om dat samen op te lossen.

01:00:48

Voorzitter: De heer Koks op dit punt nog?

01:00:49

De heer Koks: Hier spreekt een oude buurtwerker. Kunt u mij vertellen waar op een gegeven 

moment de WIJ het spoor bijster is geraakt? U zegt dat de WIJ dit altijd al in de opdracht zat, 

maar dat het blijkbaar niet voor elkaar gekomen is. Kunt u mij vertellen van hoe dat kan?

01:01:07

Voorzitter: Mevrouw Folkerts.

01:01:08

Mevrouw Folkerts: Ik weet niet of ik degene ben die een historische analyse aan de heer 

Koks moet gaan gegeven. Waar dat mis is gegaan. Die jeugdzorg is bij die gemeenten over de 

heg geflikkerd met een enorme korting daarop. As het allemaal niet instort, als mensen hulp 

blijven krijgen, is toen voor het open house gekozen. Er is een bak marktwerking bij 

ingelegd; daar zijn die 100 aanbieders uitgekomen. Daar is dat misgegaan. Er is ook 

bezuinigd op allerlei fijne buurthulp dingen en daardoor is een deel van de problematiek die 

gewoon in de wijk opgelost moet worden, is allemaal bij Bv’s terechtgekomen. Bij die open 

house is het misgegaan.

01:02:01

Voorzitter: Ik stel voor dat u uw betoog vervolgt en de heer De Haan, een korte vraag op dit 

punt?

01:02:08

De heer De Haan: Voorzitter, het is gemakkelijk om te gaan jij-bakken wat er allemaal 

misgaat. U zit de afgelopen jaren elke keer in het college. U bent de afgelopen jaren elke 

keer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wat had uw fractie daarin anders kunnen 

betekenen dan nu? Wat was uw eigen rol?

01:02:24

Voorzitter: Mevrouw Folkerts.

01:02:26

Mevrouw Folkerts: Wat mij betreft hadden we veel eerder kunnen beginnen met Samen 

invoeren. Je had in het begin niet alles in die open house moeten zetten, maar dat is 

wijsheid achteraf.

01:02:45

De heer De Haan: Wij stellen toch de kaders? Wij hadden veel eerder strenge kaders kunnen 

stellen? Ik heb u daar nooit eerder over gehoord.

01:02:57

Mevrouw Folkerts: Ik heb vandaag woordvoeringen uit 2018 teruggeluisterd en toen hoorde 

ik mijzelf al zeggen: "Kunnen die lichte basisdingen niet naar de WIJ?" Daarom is het een 
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beetje gek om nu te zeggen dat de gemeente hier met een erg onzorgvuldig plotseling plan 

komt waar geen visie achter zit. Dat. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Ik heb Mathias hierover 

nog gehoord, dat we dit eigenlijk wel willen.

01:03:27

Voorzitter: Volgens mij vervolgt u uw betoog.

01:03:29

Mevrouw Folkerts: Ik wil graag wat wensen en bedenkingen meegeven over dit plan, want 

die hebben wij namelijk ook. Ik vind het erg goed dat we het hier als raad nu over hebben. 

Wij ondersteunen van harte deze richting om dit de WIJ te doen. Wij zien ook dat het 

spannend is. Ik denk dat het goed is om de trein te laten rijden, het is goed dat er een soort 

planning achter ligt. Iemand had het in een presentatie over een soort stoptrein. Volgens mij 

is het heel erg goed dat we als raad de stopmomenten helder hebben. Dat er echt gestopt 

kan worden. Als wij op 1 juli concluderen dat het nog steeds niet helder is wat precies basis 

is en wat specialistisch is en waar die fte's vandaan moeten komen, dat wij een stopmoment 

hebben als raad. Ik zie allemaal vingers, maar ik wil wel door.

01:04:29

Voorzitter: Maak maar even af wat u voor wensen en bedenkingen heeft. Dan kijken wij of 

de vragen nog ter zake doend zijn.

01:04:36

Mevrouw Folkerts: Dat er geluisterd wordt naar jongeren en ouders, dat zij mee worden 

genomen in die gesprekken de komende maanden. Wij willen voor de zomer graag terugzien 

hoe dat gebeurt, dat in gesprekken met aanbieders op een zorgvuldige en open manier 

ingegaan wordt, dat het niet alleen over productcodes en fte's gaan, maar dat je met zo een 

aanbieder die nu basis jeugdhulp levert, kijkt welke rol, welke expertise zij vervullen in het 

zorglandschap en hoe kan dat in de nieuwe situatie geborgd worden? Ik heb nog een 

concrete vraag over de positie van de OJG'ers, de ondersteuner jeugd en gezin, bij de 

huisarts. Hoe wordt die geborgd in de nieuwe situatie? Tot zo ver.

01:05:24

Voorzitter: Zijn er nog dringende vragen op die wensen en bedenkingen? De heer De Haan 

en daarna de heer Boter, dan ronden we de woordvoering van mevrouw Folkerts af. De heer 

De Haan.

01:05:35

De heer De Haan: Voorzitter, ik heb het idee dat mevrouw Folkerts heel snel wil dat die trein 

gaat rijden. Waarom wil mevrouw Folkerts niet iets langer wachten? Wat zou het probleem 

zijn om even te wachten voordat je met dit plan begint? Dat je precies weet naar welke 

bestemmingen je toe gaat, hoe je gaat rijden, hoe alles eruitziet? Het zou het beste zijn om 

daar mee te beginnen als wij alles duidelijk hebben.

01:05:57

Voorzitter: Wat is het bezwaar van het uitstellen, dat is de vraag, geloof ik.

01:06:03

Mevrouw Folkerts: Je moet weten waar een trein heenrijdt voordat je hem laat vertrekken. 
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Ik denk dat wij dat helder hebben en dat het daarom het moment is om hem nu te laten 

vertrekken. De stappen die beschreven worden in die brief, die gesprekken, die moeten nu 

al gevoerd worden en dat er voor de zomer, wij moeten dat nog in een mooie motie of 

amendement gieten, een heel helder moment komt, ook voor de nieuwe raad, om te kijken 

of dit plan klaar is. Kunnen wij voor 1 juli hiermee verder?

01:06:57

Voorzitter: Volgens mij hebben u en de heer De Haan dit punt nu onderling voldoende 

gemaakt. U hebt hem de vraag gesteld, hij heeft aan u de vraag gesteld. Volgens mij is het 

helder waar u staat. De heer Boter, heeft u nog een vraag?

01:07:07

De heer Boter: Ik heb nog een vraag. Over de regiovisie zei u, dat die al vastgesteld wordt. 

Volgens mij heeft niemand in onze provincie de regiovisie vastgesteld. Dat is de discussie die 

we voeren, ook in andere gemeenten. Voor de helderheid: wij hoeven niet mee te stemmen 

met de rest en iedereen moet de keuze nog maken.

01:07:24

Mevrouw Folkerts: Sorry, ik bedoel door de raad vastgesteld. Ik bedoel dat alle wethouders, 

dat alle gemeenten aan tafel hebben gezegd, het is nu naar alle raden gestuurd. In die zin is 

het niet zo. Ik heb ook geen brieven van andere gemeenten gezien.

01:07:41

Voorzitter: Er is bestuurlijke overeenstemming en dat moet in de raden nog worden 

vastgelegd. Akkoord. Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de woordvoering van 

mevrouw Folkerts. Dan gaan we naar de heer Koks.

01:07:55

De heer Koks: Voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd, dus het risico bestaat dat ik dingen 

herhaal. Voorzitter, de SP-fractie heeft vanaf 2015 met enige regelmaat notities en 

initiatieven genomen, hoe wij denken dat de jeugdzorg in de volle breedte, de zorg en 

welzijn, eruit zou moeten zien. Wij waren verheugd toen het college vorig jaar kwam met 

het koersdocument; een forse stap in de door ons gewenste richting: lichte indicatie loze 

jeugdhulp in de wijken gekoppeld aan welzijn via WIJ-teams met een schil van specialistische 

jeugdhulp door een beperkt aantal instellingen eromheen, te leveren. Prima, die 

vermaledijde marktwerking grotendeels uitgeschakeld. Onze vreugde was van korte duur.

01:08:56

Voorzitter: De heer Boter reageert op het woord marktwerking, schat ik zo.

01:09:01

De heer Boter: Ik vind het allang mooi dat het woord cowboys niet wordt gebruikt, maar dat 

is een Engels woord en koe houders heeft hij nog niet gebruikt, dat even terzijde. Het lijkt er 

elke keer op dat de SP voor een staatsbedrijf gaat, maar of dat efficiënter en 

bureaucratischer is? Zou de vraag niet zijn dat je een mengvorm moet krijgen waarbij je de 

goede partijen uit de markt behoudt en met toezicht en handhaving de slechte eruit haalt? 

Dat je niet beter af bent dan zonder marktpartijen?
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01:09:28

Voorzitter: De heer Koks.

01:09:28

De heer Koks: Nee, mijnheer Boter, dat is niet onze opvatting. Wij zien dat marktwerking, of 

je er hybride vormen van maakt of mengvormen, altijd een financiële prikkel erin heeft, 

altijd perverse prikkels erin heeft, altijd samenwerking tegengaan en altijd niet het 

cliëntbelang voorop heeft staan, maar het bedrijfsbelang. Dat is dus de reden waarom wij 

die marktwerking voor de zorg en voor meer openbare sectoren geen succes vinden. 

Duidelijk was dat met de andere Groningse gemeenten overeenstemming bereikt moest zien 

te worden over een andere inrichting van de jeugdhulp. Een regiovisie moest de basis 

worden naar norm van opdrachtgeverschap die op negen pijlers zou moeten staan, waar 

inspraak van ouders en instellingen in verankerd zou worden. Telkens werd die 

verschijningsdatum van die regiovisie uitgesteld. Op een haar na werd de door de raad 

georganiseerde raadpleging bijna onmogelijk gemaakt, doordat een harde toezegging van de 

wethouder niet werd nagekomen. Het rapport van de PPRC, kan ook PPN zijn, moest met 

een WOB-verzoek door de pers ontfutseld worden. Het duurde twee weken voordat het 

onderzoek van BMC eindelijk werd vrijgegeven. Keer op keer is de informatievoorziening 

naar de raad en de samenleving moeizaam verlopen. Een zeer recent voorbeeld. Afgelopen 

vrijdag heb ik via de e-mail een aantal aanvullende vragen gesteld. Een uur voordat ik de 

mobiliteitsdiscussie in moest gaan, kreeg ik er eindelijk antwoorden op. De 

informatievoorziening aan de raad is krakkemikkig in mijn ogen. Ondertussen klagen 

zorginstellingen steen en been dat zij niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de 

regiovisie.

01:11:34

Voorzitter: De Haan heeft een vraag over de informatievoorziening van de raad.

01:11:39

De heer De Haan: De heer Koks zit zelf in de begeleidingscommissie. Hoe verklaart de heer 

Koks dat die informatievoorziening zo stroef verloopt?

01:11:45

De heer Koks: Ik heb daar de volgende analyse op logelaten. Ik denk dat het college, deze 

wethouders, gemangeld zijn: aan de ene kant door alle gemeenten die van alles en nog wat 

wilden, aan de andere kant alle zorgaanbieders die moeilijk liepen te doen en vervolgens 

een zeurende raad die om data vroeg. In dat krachtenveld, tenzij ik het moet gaan hebben 

over minachting van de raad. Daar wil ik het niet over hebben. De zorginstellingen klagen 

steen en been, dat zij niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de regiovisie, bij de 

overheveling naar WIJ. Natuurlijk hebben zij voor een deel boter op hun hoofd. Al tijdenlang 

is bij hen bekend wat de politieke koers van deze gemeente is. Maar commentaar leggen zij 

pas twee weken geleden op de valreep neer bij de raad. Gezien onze eigen ervaring, kan 

onze fractie zich hun frustratie, hun wantrouwen naar het college wel voorstellen.

01:12:50

De heer Koks: Effect is dat er geen gebruikgemaakt wordt van de kennis van deze 

instellingen, die zonder financieel belang, want zij doen immers de specialistische zorg, de 
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kansen van jeugdigen aan het hart gaat. Dat wordt nog versterkt door de collegebrief over 

de overheveling en de regiovisie. Er zitten heikele kwesties in deze overheveling. Wat is de 

grens tussen basis en specialistische jeugdzorg, hoe gaat het met de één pitters die een 

specifiek deel van de hulpbehoefte dekken? Behouden gezinnen en jongeren hun 

vertrouwde hulpverlening? Is 1 juli niet te snel? Hoe gaat het met mijn baan, enzovoorts 

verder? Niets doet het college om die onrust te voorkomen. Tekenend is, dat na de 

collegebrief een toelichting van tien kantjes nota bene nodig is om verduidelijking op de 

brief en de regiovisie. Afgelopen weken is een golf van onrust door jeugdhulp land getrokken 

in de pers, bij de grotere zorginstellingen, bij de vakbonden, bij de één pitters en niet te 

vergeten bij ouders.

01:13:49

Voorzitter: De heer Van Der Meide heeft inmiddels een vraag voor u.

01:13:52

De heer Van Der Meide: Het duurde een beetje lang voor ik iets mocht vragen. Ik zie dat het 

een moeizaam proces was met andere gemeenten, met de jeugdhulp. Dat herken ik wel. Ik 

zie ook dat er nog hele praktische stappen gezet moeten worden waar wij nog over 

geïnformeerd moeten worden. Wat vindt u uiteindelijk van die visie en het standpunt van de 

gemeente Groningen daarin om die jeugdzorg, die jeugdhulp dicht bij huis te brengen?

01:14:18

De heer Koks: Dat is wat ik in het begin zei. Ik stond op de banken bij wijze van spreken te 

juichen, dat eindelijk een deel van die marktwerking, de overhevelingen naar de wijken, de 

samenhang met zorg en welzijn, gerealiseerd zou worden.

01:14:31

De heer Van Der Meide: En dan zo snel mogelijk, neem ik aan.

01:14:32

De heer Koks: En dan zo snel mogelijk. Wij realiseren dat die felle reacties deels eenzijdig 

zijn, deels gebaseerd op halfbegrepen informatie, deels gebaseerd op onvrede over het hele 

zorgsysteem. Het wantrouwen wordt versterkt door ongelukkige collegecommunicatie, met 

als effect dat het draagvlak onder een forse druk staat bij de overhevelingsoperatie. Het 

grotere verband is er niet. Neem die regiovisie. Bij een visie stel je voor, dat je een 

maatschappelijk probleem signaleert. Bijvoorbeeld: hoe kan het dat er zoveel gezinnen en 

jongeren opeens, 11 procent, afhankelijk zijn van de jeugdzorg en daar een beroep op doen? 

Staat daar één letter over in die regiovisie? Nee, het is een opsomming van wat het is, wat er 

aanwezig is. Er staan wat onsamenhangende plannen in en voor de rest, is dat de analyse. 

Voorzitter, wij begrijpen dat het lastig is om een analyse te maken, want de oorzaken van dit 

soort kwesties ligt bij je maatschappijvisie. Een liberaal die "Ieder voor zich en God voor ons 

allen' voorstaat en een socialist die het over solidariteit heeft, zal er anders tegen die 

oorzaken aankijken, dat het de mist in gaat.

01:16:01

Voorzitter: Mijnheer Koks u nadert relatief zelfstandig uw maximum spreektijd. Probeert u 

tot een slotsom te komen.

21



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

01:16:11

De heer Koks: Dat ga ik doen. Twee adviesbureaus beschrijven allerlei risico's: invloed van 

instellingen is niet aanwezig, rumoer en wantrouwen naar dit college in de samenleving 

blokkeert het draagvlak. Landelijk zijn er ontwikkelingen waarvan niet duidelijk is hoe deze 

regiovisie zich ertoe verhoudt. Regiogemeenten, één pitters enzovoorts. Iedereen roept om 

uitstel. Denk na. Daar zijn wij het mee eens. Wij zijn het ermee eens dat eerst dieper over 

allerlei nog niet ingevulde kwesties wordt nagedacht, voordat wij kunnen zeggen, dat wij er 

vertrouwen in hebben, dat het een succes wordt. Dat het een succes moet worden, staat 

buiten kijf, want daar zijn belangen van grote groepen kinderen en gezinnen mee gemoeid.

01:16:56

Voorzitter: Helder, mevrouw Folkerts en de heer Brandsema, ondanks de maximum 

spreektijd, krijgt u van mij de gelegenheid om uw vraag te stellen en u krijgt de gelegenheid 

om daar een antwoord op te geven. Mevrouw Folkerts.

01:17:08

Mevrouw Folkerts: U klaagde erover dat er nog een memo van tien pagina's achteraan 

moest komen. Dat was geen nieuwe informatie, maar een voortvarende samenvatting van 

wat er in het grote dikke rapport stond. Eén van de dingen die daar juist heel fijn in staat, is 

hoe alle aanbieders betrokken zijn bij die regiovisie en ook hoe die regiovisie zich verhoudt 

tot alle landelijke ontwikkelingen. Daar is goed over nagedacht. Hoe kan het dat u dit nu 

vraagt over de regiovisie?

01:17:45

Voorzitter: Waarom ik dit voorbeeld aanhaal: als je een brief schrijf, als je een raadsvoorstel 

doet, dan leef jij je in wat voor een reactie dat gaat opleveren binnen de samenleving en 

daar pas jij je inhoud op aan. Als je vervolgens nog een epistel nodig hebt om op de 

onverwachte reacties te reageren, dan gaat er in de communicatie die je pleegt, wat fout. Je 

hebt al een heleboel ellende en onrust veroorzaakt en dat probeer je te repareren met tien 

kantjes aanvraag.

01:18:11

Voorzitter: De heer Brandsema.

01:18:15

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Op het eind gaf de heer Koks aan of volgens mij waren 

het suggesties om te gaan doen, om die verdieping in de regiovisie te krijgen. Maar dat is 

toch juist datgene wat ook de komende periode op stapel staat om te gaan doen?

01:18:32

De heer Koks: Ja, maar ik ga toch geen raadsvoorstel ondersteunen waar nog duizend-en-een 

dingen uit te werken, te onderzoeken zijn? Ik wil eerst de uitwerking zien, een aangepast 

raadsvoorstel die meer houvast geeft dan dit verhaal.

01:18:47

Voorzitter: De heer Brandsema.

01:18:50

De heer Brandsema: Begrijp ik de SP goed, als de SP zegt: wij willen als raad die uitkomsten 

22



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

van die ontwikkeltafel zien en ook daar willen wij een vinger in de pap hebben? En niet 

alleen nu een regiovisie vaststellen en dan verder niks meer?

01:19:02

De heer Koks: Van die negen regiovisies is er eentje uitgewerkt. De overige acht moeten 

allemaal aan die ontwikkeltafels uitgevoerd worden. Dat is mij te mager om daar met enig 

vertrouwen ja op te zeggen. Temeer omdat het gedoe eromheen, dat vertrouwen niet 

sterkt.

01:19:19

De heer Brandsema: Dus als die uitkomsten van die ontwikkeltafels er te zijner tijd liggen, 

dan moeten wij als raad volgens de SP, daar nog iets van kunnen vinden?

01:19:27

De heer Koks: Helemaal goed. Dit is een onvoldragen raadsvoorstel.

01:19:29

Voorzitter: De heer Van Der Meide nog tot slot.

01:19:32

De heer Van Der Meide: Bent u het met mij eens, dat wij die brieven en stukken die gestuurd 

zij door het college slecht gelezen is door de partners waar wij mee samenwerken? En dat je 

op het laatste moment, een uur voor deze vergadering, nog brieven moet sturen dat u het 

goed heeft begrepen? Bent u het met mij eens?

01:19:48

De heer Koks: Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is de boter die de grote instellingen 

op hun hoofd hebben.

01:19:57

Voorzitter: Mijnheer Koks, dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Doesen.

01:20:04

Mevrouw Van Doesen: Dank u wel voorzitter. Ik wil eerst zeggen en daar sluit ik mij bij de 

heer Koks aan, dat als wij tijdig hadden kunnen beschikken over relevante informatie zoals 

het rapport 'De volgende stap', dan hadden wij het afgelopen jaar een hele andere discussie 

gehad met het college. Wij hadden nu niet zo veel verrassingen gehad. Voorzitter, voor D66 

staat het belang van jeugdigen voorop. Zij moeten de nodige en kwalitatieve goede 

ondersteuning krijgen waarbij zij zich veilig kunnen voelen. Echter, de wereld van de 

jeugdhulpverlening is ingewikkeld. Veel partijen, veel aanbieders, maar als wij nu gaan 

veranderen, dan moet het wel ten goede komen van de kinderen en het systeem waarin 

wordt gewerkt. Dat is een belangrijk uitgangspunt. In de regiovisie jeugdhulpverlening wordt 

slechts vastgesteld dat er met deze visie voldaan wordt aan de norm van 

opdrachtgeverschap en dat de regio gaat werken met een hybride model van aanbesteding, 

dat wil zeggen de mogelijkheid om voor een deel gemeentelijke opdrachten in eigen 

gemeente bij een organisatie neer te leggen en verder een open house in regionaal verband. 

Om dit verder uit te werken worden er tafels genoemd waaraan gemeenten en aanbieders 

bespreken en vastleggen hoe dit laatste vorm kan krijgen zonder dat er gaten vallen in het 

23



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

aanbod in de regio. In feite geeft de raad door hiermee in te stemmen een carte blanche 

voor de uitkomst van die tafels.

01:21:34

Mevrouw Van Doesen: Met tafelgesprekken wordt de vraag ingevuld: hoe wordt het en niet 

waarom. De wens om te praten over hoe het wordt, is louter gebaseerd op aannames en 

veronderstelde fouten in het huidige systeem, zo is te lezen in het rapport 'De volgende 

stap'. Ik sluit mij dan ook eerst aan bij het verzoek van de aanbieders die vragen om een 

gedegen analyse wat er op dit moment goed en fout gaat, om zo te kunnen bepalen wat er 

gedaan moet worden om de situatie te verbeteren. Waarom wil het college hier niet op 

ingaan? Daar wil ik graag een reactie op. Het stelsel van aanbieders en partijen betrokken bij 

de jeugdzorg is al erg ingewikkeld en met deze voorgestelde ingreep moet het een 

verbetering zijn en voldoen aan de uitgangspunten van de Wet op de jeugdzorg, namelijk: 

dat kinderen recht hebben op passende en kwalitatief goede hulp en ondersteuning. Daar 

kunnen wij nu nog niks van vinden. Dat wordt pas duidelijk uit het resultaat van die 

gesprekken. De risico's beschreven in het rapport 'De volgende stap' moeten besproken 

worden met de aanbieders. In dit rapport wordt erop gewezen dat dit slechts succesvol kan 

zijn als er sprake is van samenwerking en wederzijds vertrouwen. De wil om samen te 

werken, is er bij de aanbieders wel, maar het vertrouwen heeft het laatste halfjaar een 

enorme deuk gekregen, en daar zal wel in geïnvesteerd moeten worden door het college.

01:23:04

Mevrouw Van Doesen: D66 vindt het een grote fout dat de ouders en cliënten niet zijn 

betrokken bij dit overleg wat tot nu toe is gevoerd. Wij gaan er van uit of wij dringen erop 

aan bij het college, dat zij wel uitgenodigd worden. Ook vraag ik mij af of de huisartsen 

hierbij betrokken zijn, want zij zijn voor een groot deel de verwijzers naar 

jeugdhulpverlening. Voor het grootst deel. Bij alle reacties die wij uit het veld kregen waren 

zij de grote afwezigen. Voordat de uitkomsten van de tafels en de duidelijke afspraken over 

wat lichte basis en specialistische hulp is, kan er wat D66 betreft geen sprake zijn dat de 

gemeente Groningen alvast haar eigen idee over WIJ Samen in de praktijk gaat uitrollen. Wij 

vinden dat de Raad eerst een oordeel moet kunnen gegeven over de uitkomsten van die 

gesprekken en bovendien willen wij ook geïnformeerd worden over hoe de ontwikkeling in 

de regio past bij de landelijke hervormingsagenda die het kader gaat geven waarbinnen de 

gemeente die jeugdhulp gaat organiseren.

01:24:11

Voorzitter: Mevrouw Folkerts heeft een vraag voor u.

01:24:12

Mevrouw Folkerts: U zei: "Hier kunnen wij nog niets van vinden." U kunt wel iets vinden van 

het idee om de eerder vastgestelde ambitie om hulp dichterbij te organiseren via een 

Samen, een basis hulp bij de WIJ. Om dat op die manier te organiseren, is een richting. Over 

de planning ben ik het helemaal mee eens. Wij moeten daar nog naar kijken. Kunt u het idee 

om dit plan zo te gaan doen, wel steunen?

01:24:48

Mevrouw Van Doesen: Het plan om het zo te gaan doen, kunnen wij wel steunen. Dat 

24



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

hebben we ook aangegeven in het koersdocument. De hulp dichtbij en bij WIJ is een 

vertrekpunt waar wij nog steeds achter staan. Het moet wel realistisch zijn op dit moment. 

De gesprekken die gevoerd worden aan de tafels ook over de regionale dekking en zorgen 

dat er geen gaten vallen in het aanbod in de regio, maken ook duidelijk op welke manier en 

op welke onderwerpen wij als gemeente taken kunnen overhevelen naar gemeentelijke 

organisaties.

01:25:25

Voorzitter: Allereerst mevrouw Folkerts nog.

01:25:27

Mevrouw Folkerts: Ik gok dat de heer Koks misschien dezelfde vraag had. Wat wij nu in gang 

aan het zetten zijn met Samen, dat raakt toch niet aan die regionale dekking van de 

specialistische hulp? Dat is er sinds de zomer uit, die hele specialistische schil?

01:25:48

Mevrouw Van Doesen: Nee, dat raakt niet aan de specialistische hulp, dat zou niet moeten, 

maar het kan wel zo zijn dat ook de basis en de lichte zorg voor gemeenten die het niet zelf 

willen gaan uitvoeren, niet meer beschikbaar is daarvoor. Daar moet je een helder beeld van 

hebben. Als wij een aantal van die kleine één pitters opeten, dan kunnen zij niet meer in de 

regio werken. Daar moet je rekening mee houden. Dat wil niet zeggen dat het ook per se 

gebeurt, maar ik wil duidelijkheid hebben dat het niet gebeurt.

01:26:18

Voorzitter: Helder. De heer Koks nog?

01:26:25

De heer Koks: Wij vinden en de heer Pechler ook, dat de implementatie van zowel die 

regiovisie als de overheveling naar WIJ, een fragiel proces is. Daar moet je voorzichtig mee 

omgaan, omdat er van alles fout kan gaan, nog niet ingevuld is. Vindt u ook niet dat het 

onder de hoede van een nieuw college moet gaan plaatsvinden? Een college dat zijn volle 

aandacht kan richten om de implementatie zorgvuldig en goed te laten verlopen.

01:26:54

Voorzitter: Mevrouw van Doesen.

01:26:56

Mevrouw Van Doesen: Dat gaat vanzelfsprekend gebeuren, omdat wij in maart verkiezingen 

hebben. Als het hele verhaal verder gaat doorlopen, dan is nu de planning om 1 juli Samen 

te laten ontstaan in de WIJ of hoe dat er uit gaat zien. Er zal aan een aantal voorwaarden 

voldaan moeten worden. Ik kom er zo meteen op of dat 1 juli kan zijn. De gemeente wil in de 

taakopdracht voor basis en lichte jeugdhulpverlening bij WIJ neerleggen als uitkomst van de 

regiovisie. Op zich is dat prima, maar het is een grote transitie. Er komen dan in anderhalf 

jaar tijd vermoedelijk 140 fte's of medewerkers bij. D66 vindt dit zorgelijk. WIJ is voor de 

sociale basis van de gemeente een belangrijk instrument bij preventie en ondersteuning van 

zorgvragen. Het is een organisatie die in 2018 officieel gestart is met de opbouw. Dat is een 

hele korte periode en door corona is het een lastige klus geworden om professionals in te 

werken in de nieuwe wijze van werken, dat wil zeggen dat de zeggenschap bij de 
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professional op de werkvloer ligt. Zover zijn zij nog niet en dat wordt ook erkend door het 

BMC-rapport. WIJ is een grote organisatie met 400 fte waarvan het merendeel parttime 

werkt. Bijna 80 procent van de medewerkers werkt drie dagen in de week. Er werken bijna 

net zoveel vrijwilligers als beroepskrachten. Zij hebben ook aansturing en begeleiding nodig. 

Dat vergt het één en ander van de medewerkers, die nu al last hebben van een te grote 

caseload, maar ook getroffen worden vanwege een behoorlijk verloop van collega's.

01:28:46

Voorzitter: Mag ik er bij u op aandringen om langzamerhand tot een slotsom te komen?

01:28:49

Mevrouw Van Doesen: Ik ga heel snel. Voordat hier zo een opdracht wordt neergelegd, vindt 

D66 het belangrijk denk dat WIJ eerst de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen tot een 

stevige organisatie die in staat is om op diverse thema's preventief te werken: basishulp te 

verlenen en 24/7 de hulpvragen te kunnen beantwoorden. Ik begrijp dat WIJ deze opdracht 

wil oppakken, omdat er veel geld mee binnenkomt. Misschien dat daarmee de gaten in de 

organisatie zijn ontstaan. Door de door ons opgelegde bezuiniging van 2 miljoen, kunnen 

dan gerepareerd worden. Overigens was die bezuiniging mede op voorspraak van de 

wethouder die ons vertelde, dat WIJ die bezuinigingen kon dragen. Nu ik in de praktijk alles 

ervaar, twijfel ik daar sterk aan. Er is nog een ander punt.

01:29:36

Voorzitter: De heer Brandsema op dit punt.

01:29:41

De heer Brandsema: Dank u wel, voorzitter. Dit verbaast mij dat u aangeeft, dat het mogelijk 

is dat de WIJ dit snel zou willen doen, omdat er geld mee gemoeid is en daarmee gaten 

gedicht kunnen worden die eerder zijn ontstaan. Op basis op basis waarvan doet u die 

uitspraak?

01:29:58

Mevrouw Van Doesen: Dat is mijn persoonlijke vermoeden. Als ik een leider van deze 

organisatie zou zijn, dan zou ik zeggen: ho, stop! Even niet zo een uitbreiding, want ik heb 

nog veel te investeren in mijn eigen organisatie voordat die sterk staat. Ik snap dat WIJ erg 

gemankeerd is door die twee miljoen bezuinigingen, om die extra investeringen in de eigen 

organisatie te doen. Dat het een reden is waarom ze zeggen: kom maar op.

01:30:23

Voorzitter: Mevrouw Folkerts op dit punt.

01:30:31

Mevrouw Folkerts: Ik wil niet tornen aan de intuïtie van mevrouw Van Doesen. Ik weet zeker 

dat ik vandaag ergens gelezen heb, dat er niet nu een bezuinigingsopgave bij de WIJ ligt. 

Volgens mij is dat iets om aan de wethouder vragen. Kunt u zich voorstellen als u de 

organisatie van WIJ bent, dat u graag deze ontwikkeling wil, niet uit financiële motieven, 

maar uit inhoudelijke motief? Dat je de opdracht die je hebt, veel beter kunt uitvoeren op 

het moment dat deze lichte basisondersteuning onder jouw hoede komt? Het past bij de 
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opdracht waar je al mee bezig bent, met het soort werk wat je al doet. Het is een hele 

logische tak voor WIJ en geen financiële bonus.

01:31:18

Voorzitter: Dit sluit aan bij uw eerdere vraag. Mevrouw Van Doesen.

01:31:21

Mevrouw Van Doesen: Ik zou graag deze opdracht willen hebben in mijn organisatie, maar 

niet op dit moment. Ik zou zeggen: ik wil eerst mijn medewerkers nog een jaar beschermen 

en verstevigen voordat zij deze opdracht erbij krijgen.

01:31:36

Voorzitter: Helder. Kunt u tot een conclusie komen?

01:31:39

Mevrouw Van Doesen: Pas als de raad kan beschikken over de uitkomsten van de 

tafelgesprekken en de vastgestelde richtlijnen, wat is basis casu quo lichte zorg en 

specialistische zorg, pas als wij kunnen vaststellen hoeveel opdrachten en geld overgeheveld 

kunnen worden naar WIJ en wij een berekening hebben met betrekking tot de extra 

structurele huisvestingslasten voor de WIJ om alle nieuwe medewerkers te huisvesten en als 

WIJ duidelijk heeft gemaakt hoe zij deze opdracht in de organisatie wil implementeren, dan 

pas is het reëel om over te gaan tot het geven van een taakopdracht aan WIJ. Tot slot 

hebben wij ook een arbeidsmarktanalyse nodig om te kijken of wij niet blijven steken bij één 

WIJ-team waar wij wat jeugdspecialisten aan toe kunnen voegen en dan is het op. 

Voorzitter, zoals de opstellers van het rapport op de volgende stap stellen, geldt ook voor 

een nieuw inkoopsystematiek dat deze enkel en alleen de beste resultaten oplevert wanneer 

gemeenten de randvoorwaarden goed uitwerken en implementeren.

01:32:43

Voorzitter: Dank u wel. Ik heb nog drie woordvoerders in beginsel. De heer Brandsema als 

eerste, dan de heer Van Der Meide en de heer Van Kesteren digitaal aanwezig. Wie sla ik 

over? De heer Boter? U krijgt natuurlijk nog de gelegenheid, maar ik wil erop wijzen dat het 

kwart over negen is. Ik had gehoopt dat wij halverwege half elf de benen even konden 

strekken. Ik merk ook dat de spreektijd van de meeste mensen op is, dus ik zou zeggen: laten 

wij vlot met die laatste drie sprekers naar de pauze gaan. De heer Brandsema.

01:33:22

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. De jeugdzorg, misschien wel het ingewikkeldste 

dossier waar je als raadslid mee in aanraking kunt komen. Een dossier dat gaat over mensen, 

over kinderen, gezinnen waar soms complexe problemen spelen en die kinderen schade 

kunnen berokkenen, die zij hun leven lang meedragen. Een dossier dus waar je als raadslid 

de verantwoordelijkheid voelt en misschien wel meer dan anders om het goede te doen of 

anders gezegd, geen foute keuzes te maken. In alle eerlijkheid, voorzitter, dat wordt ons niet 

gemakkelijk gemaakt. De afgelopen weken zijn wij overladen met informatie vanuit 

verschillende kanten: het college, de jeugdzorgaanbieders, de ouders, het onderwijs, via 

brieven, raadplegingen, informerende sessies en persoonlijke gesprekken.
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01:34:07

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag voor u.

01:34:10

De heer Koks: Heeft u dat verbaast alle reacties uit de wereld?

01:34:17

De heer Brandsema: Wat mij vooral verbaasd heeft voorzitter, is het korte tijdsbestek waarin 

het opeens als een vloedgolf op de raad afkwam. Dat heeft mij verbaasd.

01:34:27

De heer Koks: Heeft u daar ook een oorzaak voor?

01:34:36

De heer Brandsema: Gezien mijn spreektijd ga ik daar niet op in, maar het verbaast mij dat 

het op het laatst opeens kwam en dat kan verschillende oorzaken hebben. Voorzitter, het 

laat zien, dat de ontwikkelingen in zowel de regio Groningen als in de gemeente zelf veel 

losmaakt. Reflecterend op wat ik de afgelopen periode gehoord en gelezen heb, krijg ik de 

indruk dat er op verschillende niveaus bij verschillende belanghebbenden, verschillende 

beelden bestaan welke beweging de regio en de gemeente Groningen wil maken, welke 

consequenties zij hebben en of zij gewenst zijn. Voor wat betreft de relatie tussen de 

gemeenten en de jeugdzorgaanbieders is inmiddels bekend, dat het proces op zowel 

regionaal niveau als met de gemeente Groningen niet goed loopt. Zelfs in die mate dat op 

beide niveaus mediation is ingeschakeld. Ik wil hier aangeven dat dit de ChristenUnie zorgen 

baart. Wij horen vanuit alle posities aan tafel dat samenwerking op dit dossier van groot 

belang is en dan is het teleurstellend, dat dit dermate niet lukt dat mediation noodzakelijk is. 

En zonder vingers te willen wijzen, wil ik hier aan alle betrokkenen vragen om de verbinding 

te zoeken, om onnodige ruis te voorkomen, om samen te zoeken naar wat het beste is voor 

onze inwoners. Voorzitter, dan de inhoud. Als eerste de regiovisie. Wij kunnen de regiovisie 

steunen en daarbij vindt de ChristenUnie overigens wel dat de regiovisie zoals deze er nu 

ligt, nog geen volwaardige regiovisie is.

01:35:53

Voorzitter: De heer De Haan.

01:35:54

De heer De Haan: Voorzitter, de heer Brandsema heeft eerst een mooi betoog dat die 

verbinding moet worden gezocht. Die verbinding is nog niet gezocht en zegt de heer 

Brandsema vervolgens, dat zij die visie willen steunen. Dat klopt in mijn hoofd niet.

01:36:10

De heer Brandsema: Ik hoop dat ik de heer De Haan antwoordt geeft met de rest van mijn 

woordvoering op dit punt. Voorzitter, de jeugdzorgaanbieders geven ook aan dat die 

regiovisie nog niet volwaardig is. Het college zelf zegt ook dat het een visie op hoofdlijnen is, 

die nadere concretisering vraagt.

01:36:27

Voorzitter: De heer Koks.
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01:36:30

De heer Koks: Ik heb in mijn praatje gezegd dat die regiovisie wat mij betreft mank gaat, 

omdat er zijn geen analyses van oorzaken, enzovoorts zijn. U bent in de tijd degene geweest 

die om die diepgaandere analyse heeft gevraagd. Hoe kan het toch dat de jeugdzorg zo een 

groei doormaakt? Vindt u een antwoord op dat soort vragen in de regiovisie die er ligt?

01:36:56

De heer Brandsema: In andere rapporten voorzitter, zoals het AEF-rapport. Daarin is 

duidelijk geworden dat de laatste jaren niet zozeer een groei is aan meer instroom, maar wel 

dat kinderen langer in een traject zitten. Dus dat is een analyse. Waar de heer Koks op doelt, 

is een diepgaandere analyse, daar weer onder. Ik vond dat de heer Koks een goed punt 

daarin maakte in zijn woordvoering. Het is afhankelijk van de maatschappijvisie, de 

mensvisie die je hebt, om vanuit daar tot een bepaalde conclusie te komen. Dus het is ook 

de vraag in hoeverre men er met elkaar vanuit alle verschillende visies, uitkomt. Misschien 

kom ik daar een klein stukje op terug bij de rest van mijn woordvoering, waarmee ik graag 

wil doorgaan, voorzitter. Die nadere concretisering die gezamenlijk met maatschappelijke 

partners vorm moet krijgen, zal plaatsvinden middel van die ontwikkeltafels. Omdat de 

regiovisie pas bij afronding van die tafels de diepgang gekregen heeft, ziet de ChristenUnie 

graag dat wij als raad nog in positie worden gebracht om er op dat moment nog iets van te 

kunnen vinden.

01:38:06

De heer Brandsema: Het college geeft aan dat de concretisering met maatschappelijke 

partners vorm moet krijgen. Gezien de verhoudingen tussen sommige partijen en de 

gemeente, hoopt mijn fractie dat er geleerd wordt van de afgelopen periode, zodat de 

komende periode beter zal verlopen. Voorzitter, dan Samen. De inhoudelijke keuze om de 

basis jeugdzorg bij de WIJ onder te brengen in de vorm van Samen, kan de ChristenUnie 

steunen. Ook hier met een maar. En dat met betrekking tot het proces. Het BMC-rapport 

laat duidelijk zien wat de risico's zijn hoe hiermee om te gaan. Ook hebben wij tijdens de 

raadplegingen, de ervaringen en de zorgen over WIJ gehoord van ouders, 

jeugdzorgaanbieders en het onderwijsveld. In persoonlijke gesprekken die ik heb gehad, 

worden die zorgen gedeeld. Er moet gezegd dat er ook veel zaken goed gaan bij de WIJ, 

maar de zorg kunnen wij niet onbenoemd laten.

01:38:54

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen over de zorgen.

01:38:55

Mevrouw Van Doesen: Als de jeugdhulpverlening, de basis, bij WIJ Samen komt, dan wordt 

het meer aanbodgericht en minder cliënt. Met andere woorden: mensen hebben geen eigen 

keuze meer. Vindt u dat passen bij de uitgangspunten van de Jeugdwet zoals deze op dit 

moment geformuleerd zijn?

01:39:18

De heer Brandsema: Ik zie, voorzitter, dat er geadviseerd wordt om vooral die basis 

jeugdzorg meer in de lokale teams te organiseren. Er is een onderzoeksrapport recent 

verschenen, die zegt: organiseer de basis jeugdhulp bij lokale teams. De beweging daar 
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naartoe, kunnen wij steunen. In die zin vinden wij die beweging naar Samen een goede 

keuze.

01:39:49

Voorzitter: De heer Koks wilde het meer gespecificeerd hebben, geloof ik.

01:39:53

De heer Koks: Het verbaast mij, want het betekent dat in die basis jeugdzorg conventionele 

determinanten niet meer mogelijk zijn. Het wordt een algemene voorziening. Of je 

Christelijk, Moslim, niets of wat dan ook, je bent aangewezen op die vorm. Vindt u dat geen 

bezwaar als conventionele partij?

01:40:14

De heer Brandsema: Voorzitter, aan alle keuzes die je maakt, zitten voor- en nadelen. Het 

klopt dat met een Samen voor een deel die keuzevrijheid ingeperkt wordt. Aan de andere 

kant is er ook keuzevrijheid, bijvoorbeeld als je een PGB hebt. In die zin is het niet per 

definitie zo. Nu wordt het heel technisch, dat je totaal geen vrije keuze hebt. De soep wordt 

daarin minder heet gegeten nadat die opgediend wordt. Voorzitter, de ChristenUnie is blij 

dat het college ervoor kiest om de basis jeugdzorg gefaseerd onder te brengen in Samen en 

daar twee jaar vooruit te trekken. Mijn fractie ziet graag dat wij als raad goed en op tijd 

worden meegenomen in deze opbouw van Samen. Tevens mag, wat de ChristenUnie betreft, 

tijd niet boven kwaliteit gaan. Als een bepaalde fase nog niet voldoende goede staat, de 

metafoor van de heer De Haan over de rots waarop gebouwd moet worden, dan moet 

ervoor gekozen kunnen worden om een volgende stap uit te stellen tot het moment dat een 

volgende stap in Samen wel verantwoord kan. De verdere aanpak en invulling van Samen 

gaat samen met de ketenpartners opgepakt worden. Ook hier hopen wij dat het college leert 

van de afgelopen periode om naar de toekomst toe tot een betere samenwerking te komen.

01:41:36

Voorzitter: De heer De Haan.

01:41:36

De heer De Haan: Voorzitter, de vergelijking gaat over het hele huis wat moet worden 

gebouwd op een stevig fundament. Het gaat er niet om dat je eerst één muur bouwt en als 

kijkt als wij lekker bezig zijn, de volgende muur, dan zetten wij er een deur in. Ik hoor bij de 

heer Brandsema wel de zorgen, maar de heer Brandsema zegt aan de andere kant, dat wij 

moeten gaan starten. Aan de andere kant doet het niet meer recht aan de zorg die de heer 

Brandsema heeft om, zoals mevrouw Van Doesen zegt, eerst alles helder te hebben voor wij 

daarmee verdergaan.

01:42:07

De heer Brandsema: Voorzitter, de komende periode gaan die gesprekken plaatsvinden, 

hopelijk op een constructievere manier dan de afgelopen periode helaas is gebeurd. Als het 

zo zou zijn, dat in het komende half jaar blijkt, dat er gigantische alarmbellen afgaan, dan 

vertrouw ik erop dat het college terugkomt bij de raad. En als het goed gaat, dat dan de 

volgende stappen gezet worden en dat is waar ik om vraag. Dat daar de vinger aan de pols 

wordt gehouden en dat we daar als raad ook scherp in meegenomen worden.
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01:42:36

Voorzitter: De heer De Haan.

01:42:36

De heer De Haan: Voorzitter, u heeft u heeft toch alarmbellen horen afgaan in de 

persoonlijke gesprekken en met het onderwijs, met de gesprekken waar u aan refereert? Dit 

is een signaal dat wij zeggen: pas op de plaats. Laten wij eerst rustig alles uitwerken, voordat 

wij kijken op welke datum wij überhaupt hiermee zouden kunnen gaan starten?

01:42:58

Voorzitter: Tot slot de heer Brandsema en dan maakt hij zijn betoog af.

01:43:04

De heer Brandsema: Voorzitter, zoals ik gezegd heb, moet tijd in die zin flexibel zijn en moet 

kwaliteit boven tijd gaan. Ik hoop dat ik daarmee de heer De Haan voldoende comfort 

gegeven heb. Voorzitter, ik wil aandacht vragen voor de landelijke hervormingsagenda 

jeugd, ook een onderwerp wat de heer De Haan al genoemd heeft. Deze wordt in februari 

opgeleverd en die biedt richting hoe om te gaan met de jeugdhulp. Als ChristenUnie zien wij 

graag dat het college ons informeert over de uitkomsten van deze hervormingsagenda, 

waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de plannen van de gemeente en de regio passen 

binnen deze hervormingsagenda. Wij vertrouwen erop dat de lijnen die nu uitgezet worden, 

passen binnen datgene wat nu vormgegeven wordt en dat willen wij begin volgend jaar 

bevestigd zien worden. Daar wil ik, vers van de pers, ook het regeerakkoord aan toevoegen. 

Het regeerakkoord spreekt over het centraler inkopen van gespecialiseerde jeugdzorg. 

Volgens mij in lijn met de hervormingsagenda, dus ook dit betrekken bij het informeren van 

de raad hierover.

01:43:59

De heer Brandsema: Voorzitter, gisteren ontvingen wij de brief die de grote zorgaanbieders 

aan wethouder Diks hebben gestuurd, als reactie op een brief van wethouder Diks aan deze 

grote zorgaanbieders, over wat wel en niet valt onder Samen. De beelden over welke 

jeugdhulp Samen gaat leveren, waren lang verschillend. Wij zijn blij dat de laatste brief 

vanuit de aanbieders een positievere toon heeft, waarin zij gerustgesteld zijn over wat 

Samen aan jeugdhulp gaat bieden. De ChristenUnie hoopt, dat dit ervoor zorgt dat het 

vervolgproces in betere verstandhouding gaat plaatsvinden. Dan nog kunnen standpunten 

verschillen, maar zolang dat in een constructieve sfeer gebeurt, vertrouwt mijn fractie erop 

dat dit ten goede komt aan goede, tijdige en betaalbare zorg voor kinderen die dat nodig 

hebben. Dank u wel.

01:44:39

Voorzitter: Dank u wel, mijnheer Brandsema. Is het echt nodig, mijnheer Koks? Een 

minivraag.

01:44:51

De heer Koks: Hoe kan het dat blijkbaar de discussie driekwart jaar verstoord is geraakt door 

een simpel misverstand over een soort grens? Heeft u daar een verklaring voor?

01:44:59

Voorzitter: De heer Brandsema.
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01:45:02

De heer Brandsema: Voorzitter, ik loop met dezelfde verbazing rond als de heer Koks.

01:45:05

Voorzitter: Dat deelt u dan met elkaar. Het woord is aan de heer Van Der Meide.

01:45:10

De heer Van Der Meide: Dank u wel, voorzitter. Ik heb er altijd voor gepleit de afgelopen 

jaren om de politiek en onze beslissingen zo integraal mogelijk te nemen en je ziet wat ervan 

komt. Mag je een keer integraal een beleidsterrein bespreken en dan blijkt hoe ontzettend 

ingewikkeld het is om erover te praten. Desondanks ligt er een mooie opgave voor ons om 

hier een beslissing over te nemen. Over de regiovisie. Er is al veel over gezegd. Dit is een 

suboptimaal proces geweest met gemeenten en jeugdhulpaanbieders en dat er niet het 

beste is uitgekomen. Niet het beste wat mogelijk is. Vaak is de beste, de vijand van het 

goede. Wij hebben vertrouwen erin dat de komende maanden met de jeugdhulpaanbieders 

en de gemeenten dat het aan tafels verder uitgewerkt worden. De analyse is, wat de 

vervolgstappen zijn. Wij hopen en verwachten dat het college terugkomt met het resultaat 

ervan en dat daar de raad ook haar zegje over kan doen. Als het college dat niet toezegt, dan 

zullen wij dat in een motie gaan vragen.

01:46:11

Voorzitter: De heer Koks heeft een vraag aan u.

01:46:13

De heer Koks: Voorzitter, heeft de heer Van Der Meide het over de regiovisie of over de 

overheveling naar WIJ?

01:46:20

De heer Van Der Meide: De regiovisie van gemeenten.

01:46:23

De heer Koks: Vindt u dat u op dit moment voldoende vertrouwen kunt hebben in die 

regiovisie om nu al ja te zeggen op dat raadsvoorstel?

01:46:34

Voorzitter: De heer Van Der Meide.

01:46:37

De heer Van Der Meide: Daar kom ik nog aan toe, maar uiteindelijk wel. Laat ik het zo 

zeggen: een visie is belangrijk, maar ik vind het noodzakelijk, dat wij stappen gaan zetten om 

die zorg dichterbij te brengen. Als dat niet lukt met de hele regio, alle jeugdhulpaanbieders, 

dan vind ik het belangrijk om wel die stappen te gaan zetten richting die zorg dichtbij.

01:47:01

Voorzitter: Helder, vervolg uw betoog.

01:47:07

De heer Van Der Meide: Onze Kinderombudsman heeft duidelijk gezegd: laten wij proberen 

zoveel mogelijk jongeren en ouders erbij te betrekken. Ik weet dat dit niet gemakkelijk is als 

het gaat over een systeemdiscussie, maar we moeten toch die input gebruiken. Wij hebben 

ook gezien dat onze bijeenkomsten een aantal zaken opleverden waar wij ons voordeel mee 
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kunnen doen. Over Samen. We zijn een groot voorstander van de zorg dichterbij organiseren 

en dat kan goed bij de WIJ. Er zijn zoals gezegd, flinke risico's. Wij hebben het al over de 

stoptrein gehad en ik vind als de stoptrein vertraging oploopt, dan vinden wij dat best. Laten 

wij proberen te beginnen om die trein aan de gang te krijgen, zodat wij onze eerste 

ervaringen kunnen opdoen en uiteraard gaat dat op zijn egeltjes voorzichtig, maar wel 

langzaam vooruit. Het college zegt, dat de toezeggingen uit het MBC-rapport niet alleen 

onderschreven worden. Wij vinden dat het niet alleen onderschreven moet worden, maar 

ook geïmplementeerd moet worden. Het is een taalkwestie, maar wij vinden dat van belang. 

Het is lastig, want de arbeidsmarkt alleen al is ontzettend problematisch om deze toestand 

in gang te zetten. Nog even kijkend naar het grote doel van Samen.

01:48:22

Voorzitter: De heer Koks.

01:48:22

De heer Koks: Nu heeft u het over de overheveling. Hoe moet ik dat precies zien met die 

stoptrein? Zegt u: wij gaan aan de praat met WIJ om ervoor te zorgen, dat er op een flink 

aantal zaken oplossingen gevonden worden? Uiteindelijk gaat het naar de WIJ. Of zegt u: wij 

willen eerst een aantal zaken binnen die hele overheveling, van oplossingen voorzien 

hebben en pas dan hakken wij de knoop door over een eventuele overheveling naar WIJ? 

Wilt u eerst de randvoorwaarden stevig hebben voordat u die stap zet of zet u nu al die stap 

onder de voorwaarde dat er een x-aantal zaken opgelost gaat worden?

01:49:03

De heer Van Der Meide: Ik zou nu die stap willen zetten, maar ik weet dat het pas per 1 juli 

gaat gebeuren. Het college komt voor die tijd zeker nog met een plan hoe dit 

geïmplementeerd moet worden. Ik vind het een uitvoeringskwestie, verantwoordelijkheid 

college. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols. Het college heeft aangegeven om met 

één WIJ-team te beginnen, niet met alles. Kijk welke WIJ-teams dit aankunnen en welke niet.

01:49:26

De heer Koks: U behoudt zich het recht voor om te zeggen: college, hartstikke mooi gedaan, 

maar wij vinden het niet verantwoord om het doen.

01:49:32

De heer Van Der Meide: Dat is het voordeel van raadslid zijn, dat je dat mag doen. Het grote 

doel van deze hele operatie is wat ons betreft om zware jeugdzorg te voorkomen. Niet 

zozeer vanuit financiële motieven, maar omdat het beter is voor welke jongere dan ook 

zonder naïef te zijn trouwens, dat wij dat altijd kunnen voorkomen. Het is te gek voor 

woorden dat je bij het jeugdbeleid moet zeggen, dat de jeugd voorop staat. Wat zou er 

anders voorop moeten staan? Logischer kan ik niet zijn. Een heel belangrijk punt voor ons is 

de goede triage, nog door niemand genoemd. Wij denken dat als je aan de voorkant meteen 

op het juiste moment, de juiste goed geschoolde mensen in contact laat zijn met de 

jongeren, dat je de beste oplossing kan vinden. Ook hier weer het kind, de jongere centraal.

01:50:24

Voorzitter: De heer Boter [heeft een vraag voor u.
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01:50:26

De heer Boter: Over de juiste triage en de goede mensen op die plek. Dat betekent toch dat 

je gespecialiseerde mensen op die plek moet hebben bij Samen? Dan ben je die grens weer 

kwijt tussen lichte en specialistische hulp, want dan moet je iemand die specialistische 

kennis heeft die keuze kunnen laten maken?

01:50:41

De heer Van Der Meide: Ja, dat klopt. Hij kan die keuze maken, maar hij hoeft die hulp niet te 

geven.

01:50:45

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen.

01:50:48

Mevrouw Van Doesen: Voorzitter, ik hoorde de heer Van Der Meide spreken over: aan de 

voorkant, snel en voorkomen dat de jeugdhulp ingezet moet worden. Dat preventieve 

gedeelte was toch al de opdracht van WIJ? Moeten wij hen daar niet in helpen te versterken, 

want dat is eigenlijk de basis waar wij het al vijf jaar over gehad hebben?

01:51:10

De heer Van Der Meide: Ja, natuurlijk proberen wij hen daarin te versterken en wij hen nu 

middelen om dat beter te doen.

01:51:19

Mevrouw Van Doesen: Voorzitter, dan vind ik het middel een beetje overdreven, want je 

kunt met pedagogisch medewerkers en jongerenwerkers in de preventie een heleboel doen. 

Daar heb je geen jeugdgespecialiseerde hulpverleners voor nodig.

01:51:34

De heer Van Der Meide: Dat klopt. Je weet tevoren niet of iemand zware hulp of lichte hulp 

nodig heeft? Daarom is die triage zo belangrijk.

01:51:42

Mevrouw Van Doesen: Daar heeft u gelijk in. Wij hadden het over preventie. Voorkomen dat 

er hulp ingeroepen moest worden. Daar reageerde ik op.

01:51:53

De heer Van Der Meide: U bent daar tegenstander van, begrijp ik.

01:52:00

Voorzitter: De heer Van Der Meide, u rondt zo langzamerhand af?

01:52:04

De heer Van Der Meide: Dat ga ik proberen. Een overgangsfase is belangrijk. Dat de kinderen 

en jongeren die nu in het traject zitten, behouden blijft. Over de één pitters wil ik nog iets 

zeggen. Wij hebben veel waardevolle één pitters in de gemeente en in de regio. Zorg ervoor 

dat je hen in beeld houdt en dat zij eventueel in dienst kunnen komen of als zelfstandige 

kunnen blijven werken. Zorg ervoor dat Samen, het is een mooie marketingnaam, meer is 

dan alleen maar marketing en dat er echt samengewerkt gaat worden. Dan nog. Laten we 

goed evalueren, dus niet alleen het komende halfjaar, hoe het proces gaat, maar ook na 
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afloop nog. Zorg ervoor dat zowel de relatie met het onderwijs als met de OJG's aan die 

tafels goed mee samengewerkt wordt. Dank u wel.

01:52:48

Voorzitter: Wij gaan naar de heer Boter, daarna heeft de heer van Kesteren nog de 

gelegenheid en dan gaan wij voor de humanitaire stop.

01:53:03

De heer Boter: Ik ga met iets heel anders beginnen. Mij bekruipt het gevoel dat een motie 

van de heer Loopstra en mevrouw Akkerman hier wel voeten aan de grond krijgt. Het gaat 

over de Groningse inburgering. Mevrouw Diks is aardig geslaagd qua Groningse inburgering. 

Net zoals ik als Groninger, is zij nuchter en heeft zij de koppigheid en eigenwijsheid ook wel 

als ik het hele veld beluister. Het grote probleem is, los van de naam, je dingen hier samen 

moet gaan doen. Uiteindelijk gaat het erom dat je samen met alle betrokken partijen, of dat 

nu ouders zijn of jeugdigen of alle bedrijven die zorg verlenen dan wel alle specialistische 

zorgverleners, daar moet je samen mee door één deur. En dat geldt ook voor onze 

buurgemeenten. Ik kan mij geheel onderschrijven wat de socialist naast mij niet verwacht 

van een liberaal hier: de woordvoering van de heer Koks over de hele regiovisie Samen met 

een paar uitzonderingen; deze wil ik benoemen. Ik sluit mij aan bij de woordvoering van de 

heer Koks. Ik ken de heer Koks als iemand die kundig over processen spreekt en er een 

kundige mening over vormt. Er zijn een paar dingen waar wij wat last van hebben.

01:54:27

De heer Boter: Ten eerste. De regiovisie is een open deur die keihard wordt ingetrapt. Er 

staat niet zo veel in. Over dat wat erin staat is iedereen het wel over eens. Dat vinden wij 

ook, namelijk rust en goede zorg voor elke jeugdige. Wij missen, en daar sluit ik aan bij de 

woordvoering van mevrouw Van Doesen, is een analyse en een nulmeting. Die zullen wij 

moeten hebben om een goede keuze te maken. Wij zijn fel tegen een hybride model. Dat 

betekent dat je het iedereen weer zelf laat doen. Hybride is niet de oplossing: of je hebt een 

fossiele auto of een elektrische, maar niet een auto die net niets is, namelijk hybride. 

Daarmee trek je misschien voor de ommelanden, de jeugdzorg leeg of je maakt het veel 

duurder. Je gaat niet samen met één plan verder. Dat is wat je landelijk wel probeert. Wij 

zeggen: laten wij even stoppen. Tot het station in februari zover is, dat wij kunnen rijden en 

gezamenlijk tot één regiovisie kunnen komen. Dat is handig om dat in gesprek te doen met 

de partijen.

01:55:41

De heer Brandsema: De heer Brandsema heeft een vraag voor u.

01:55:44

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Ik hoor dat de heer Boter zich ook zorgen maakt of dat 

hybride inkoopmodel strookt met de landelijke hervormingsagenda en ook wellicht wat er 

vandaag in het regeerakkoord over geschreven is, over de specialistische zorg. Is de heer 

Boter het met de ChristenUnie eens om het college te vragen, als die hervormingsagenda er 

in februari ligt, om daarmee naar de raad terug te komen en te laten zien dat wat we hier in 

Groningen doen in lijn is met die hervormingsagenda? In de tien kantjes memo waar de heer 

Koks aan refereerde, wordt ook iets gezegd over de hervormingsagenda en wat wij hier met 
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elkaar doen, daar tegenin druist? Volgens het college is dat niet het geval, dat geloof ik. Het 

college kan ons in februari meenemen en laten zien, dat dit met elkaar in lijn ligt?

01:56:37

Voorzitter: De heer Boter.

01:56:37

De heer Boter: Daar wilde ik niet naartoe gaan. Ik wilde ergens anders naartoe gaan met die 

hervormingsagenda. Ik zou hem gebruiken voor de ontwikkeltafels en daar zou ik ervoor 

kiezen om met alle betrokken partijen aan tafel te gaan, maar mogelijk wel gescheiden. Dus 

met de zorgverleners, met de één pitters, met de ouders, met de jeugdige, om zodanig 

informatie op te halen en te bevragen, dat je ook een goede analyse kan hebben. Je kunt 

een analyse maken en dan kun je dat landelijke stuk meenemen. Dan nog twee punten. Eén. 

Wij zijn het volstrekt oneens met de SP. Dat is een uitzondering. Dat betreft elke vorm van 

marktwerking. Wij zijn in de basis niet tegen vormen van marktwerkingen. Het kan zijn op 

lichte hulp, zoals team nul vijftig, het kan zijn schuldhulpverlening die door de hele provincie 

wordt ingekocht bij private partijen die het efficiënt kunnen en wat wij hier niet doen. Wij 

zien het meer in een privaat-publieke samenwerking waarbij je kaders stelt, toezicht houdt, 

maar ook private partijen een kans biedt.

01:57:40

Voorzitter: Ik heb twee interrupties, van mevrouw Folkerts en daarna van de heer Koks.

01:57:43

Mevrouw Folkerts: Ik hoor nu ineens hele interessante dingen over marktwerking. Steunt u 

het idee van dingen naar de WIJ? Mijn oorspronkelijke interruptie ging nog over de 

regiovisie. U zegt interessante dingen: je moet met jongeren en ouders praten. Daar ben ik 

voor en dat moet je continu blijven doen. De vraag is: in hoeverre moet dat in de regiovisie? 

Wat uiteindelijk gewoon een visie is. Het is onderdeel van de norm van opdrachtgevers als 

gemeente, waarin je beschrijft hoe wij ons landschap inrichten. In hoeverre moeten wij die 

analyse, waar de jeugdhulp vandaan komt en de maatschappijkritiek, in één regiovisie 

stoppen?

01:58:30

De heer Boter: Ongeveer alles wat u zegt, kan ik niet volgen en daar heb ik een volledig 

andere mening over. Die visie maken wij. Voor die visie is een analyse nodig en voor die 

analyse heb je de betrokken partijen ook nodig. Je moet niet in de visie, maar voordat je de 

visie vaststelt alsnog met die partijen goed overleg en die analyse hebben. Dat als antwoord 

op uw vraag. Ik had nog een vraag.

01:58:58

De heer Koks: Als het mag, voorzitter. In het begin had u een verhaal over hybride, dat u daar 

zo faliekant op tegen bent. Vervolgens houdt u een verhaal over marktwerking en publieke 

samenwerking. Dat klinkt ook als hybride. Hebben wij twee soorten hybriden? De ene 

hybride werkt wel, de andere hybride werkt niet?

01:59:25

De heer Boter: Nee, dat zijn twee verschillende soorten hybride. De ene gaat over de 
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marktwerking, die je wilt toestaan Je wil met die partijen die iets kunnen in de zorg en iets 

kunnen betekenen, misschien efficiënter kunnen doen, wil je samenwerken. Daar hou je 

toezicht op en stel je duidelijke regels voor, zodat je de koe hoeders kwijt bent. Dat is de ene 

vorm van hybride. De hybride die wij niet willen, is het feit dat je elke gemeente zijn eigen 

inkoop laat doen voor specialistisch. Dat wil je juist samen, zodat je één aanvraagformulier 

hebt, één overdrachtsformulier en het voor de hele provincie helder is. Dan als laatste. Het 

is misschien niet eens zozeer Samen inrichten, maar Samendoen. Als je Samen gaat doen, 

wil je één gezin met één plan en één zorgverlener. Dat is ook een beetje waar de heer Van 

Der Meide op hint. Je moet een goede triage doen. Dat betekent dat je een vermenging 

krijgt van specialistische en lichte hulp of dat je in ieder geval specialistische hulp moet 

inzetten. Dan moet je als je Samen wil doen, met die partijen om tafel zitten, goede 

afspraken maken. Want anders werkt het niet. Ga alsjeblieft terug naar die tekentafel, ga 

dan aan de slag, zorg je die stukken meeneemt en dan kunnen we in juli hier iets aftikken, 

wat wij allemaal willen, namelijk goede jeugdzorg voor onze jeugdigen die het misschien 

even of heel lang nodig hebt. Daar zijn wij het allemaal wel over eens.

02:00:50

Voorzitter: De heer Koks, de laatste korte vraag.

02:00:54

De heer Koks: In de stukken staat altijd onder brengen bij WIJ en het begrip Samen. U bent 

wel een beetje juridisch onderlegd heb ik zo het idee. Zou u mij kunnen uitleggen hoe deze 

organisatievorm eruitziet? Iets met Samen, iets met WIJ, hoe verhoudt dat zich tot elkaar?

02:01:11

Voorzitter: Het lijkt mij dat het een vraag is die bij de uitvoering en het college thuishoort. 

Het wordt anders misschien gespeculeer van de heer Boter, je weet het niet. Ik wil de heer 

Van Kesteren nog als laatste in de gelegenheid stellen om het woord te voeren.

02:01:30

De heer Van Kesteren: Mijnheer de voorzitter, daar ben ik hartstikke blij mee. Voorzitter, het 

wijkgericht werken, het gezinsgericht werken, heeft onze instemming. Het brengt de 

jeugdhulp dichter bij de gezinnen en zeker ook als er samen wordt gewerkt met bijvoorbeeld 

scholen en de zogenaamde informele netwerken. De PVV-fractie vindt wel, dat dit niet ten 

koste mag gaan van de specialistische jeugdzorg en dat vanuit een bezuinigingsdrang subtiel 

specialistische jeugdhulp wordt afgebouwd en elders wordt neergelegd in de keten. 

Voorzitter, bij het opstellen van de regiovisie is het doel een integrale benadering waarbij 

wordt ingezet op preventie en het versterken van het opvoedkundige klimaat. Dat, 

voorzitter moet een positieve ontwikkeling van onze jeugd opleveren. In de praktijk 

betekent dat: gezinsondersteuning, het betrekken van de keten, waaronder het informele 

circuit, en de scholen.

02:02:52

De heer Van Kesteren: Voorzitter, de gemeenten gaan ook in gesprek met de 

jeugdhulpaanbieders en er zal gebruik worden gemaakt van inspraak in de te maken keuzes. 

Maar juist daarover wordt door de zorgprofessionals, die cliënten en maatschappelijke 

partners vertegenwoordigen, daar anders over gedacht. Gelet op de insprekers. Daarom 
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onze vraag, voorzitter. Eerste vraag: waar bestaat die inspraak precies uit en door wie? En 

ten tweede, worden de standpunten en zienswijzen van alle insprekers van de afgelopen 

periode, ook meegenomen bij het opstellen van de regiovisie? Voorzitter, tot slot vindt de 

PVV-fractie, dat moet worden voorkomen dat scholen verworden tot behandelinstituten. 

Leraren zijn lesgevers in plaats van behandelaars. De werkdruk is al heel hoog bij de mensen 

voor de klas en leraren mogen zeker niet in de plaats komen van bijvoorbeeld specialisten in 

de jeugdzorg. Dat is even kort wat ik kwijt wilde.

02:04:04

Voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Kesteren. Wij zijn gekomen aan het einde van de 

woordvoeringen van de kant van de raadsleden en zijn wij toe aan de humanitaire stop en 

wil ik direct daarna bespreken hoe wij dat doen met die spreektijd en de eindtijd van 

vanavond. Ik geef u tien minuten om even de benen te strekken. Er wordt gepleit voor vijf. 

Vijf is voldoende ook? Wij maken er maximaal tien minuten van en zoveel eerder als de 

wethouders dat mogelijk achten.

02:25:10

Voorzitter: Wij vervolgen deze vergadering en ik kijk even naar de wethouders wie als eerste 

het woord wil voeren. Wethouder Diks.

02:25:25

Wethouder Diks: Dank u wel, voorzitter. U had net al een verwijzing naar de Tweede Kamer 

gemaakt en ik zou nu iets willen doen, wat toentertijd minister Kaag deed, om aan te 

gegeven in blokjes, hoe de beantwoording zal zijn. Ik zou graag willen beginnen met de 

regiovisie en de opmerkingen die daarover gemaakt zijn. Dan even terug naar wat de 

bedoeling was. Dat zou dan een blokje twee zijn. Blokje drie is wat ons betreft Samen en hoe 

verhoudt zich dat tot wat u heeft gezegd? Dan toe naar de WIJ en de gevolgen daarvoor. En 

tot slot de hervormingsagenda. Eerst de regiovisie. U heeft allen een aantal opmerkingen 

gemaakt daarover. Die regiovisie, een aantal van u heeft dat ook aangegeven, is een stuk dat 

heel hoog over is. Daarin verschilt deze regiovisie niet van elke andere regiovisie in 

Nederland, want overal was dit natuurlijk een ingewikkeld gesprek.

02:26:36

Wethouder Diks: Waar wij voor hebben gekozen, in samenhang en breed gedragen, is om 

een regiovisie te maken die hoog over is en daarna met elkaar in ontwikkeltafels een 

verdiepend gesprek aan te gaan. Bij dat concept regiovisie zijn veel mensen betrokken 

geweest. Ik herken niet wat er wordt gezegd door een aantal van u, dat gemeenten dat stuk 

hebben geschreven. De uiteindelijke concept regiovisie is wel geschreven door iemand van 

een gemeente of door mensen vanuit gemeenten, maar daar is heel nadrukkelijk contact 

geweest. Bijeenkomsten zijn georganiseerd, waar veel partijen, zoals u die genoemd heeft, 

een aantal ouders zijn daarbij geweest, een huisarts, onderwijs, cliëntenraden. Er zijn 

verschillende bijeenkomsten geweest. Veel zorgaanbieders in alle soorten en maten, groot 

en klein.

02:27:37

Voorzitter: Ja, mevrouw Van Doesen.

38



Regiovisie Jeugdhulp + Team Jeugd en Gezin WIJ/Samen

02:27:40

Mevrouw Van Doesen: Had u de indruk dat zij zich gehoord voelden?

02:27:44

Wethouder Diks: Zeker, want wij hebben vrij uitgebreide bijeenkomsten gehad, die dagdelen 

duurden, met een entree, een presentatie en daarna in break-out rooms met verschillend 

samengestelde groepen die met elkaar het gesprek hebben kunnen voeren. Naar aanleiding 

daarvan zijn er verslagen gemaakt en naar aanleiding van die verslagen en inbreng is die 

concept regiovisie geschreven en daarop is door meer dan 20 partijen, grote en kleine, 

mensen, particulieren. Ik heb de lijst niet voorhanden, maar uit alle hoeken en gaten is daar 

commentaar op gekomen. Dat is waar kon verwerkt in de regiovisie en de opmerkingen 

waar die nog niet konden, worden allemaal meegenomen in de ontwikkeltafels. Alle 

opmerkingen, zorgen, ideeën, plannen, voorstellen, zijn al verwerkt in de regiovisie of 

worden nog aan de orde gesteld in ontwikkeltafels.

02:28:47

Wethouder Diks: Een aantal van u was blijkbaar in de veronderstelling dat als u met deze 

regiovisie akkoord gaat, wij daarna in allerlei ontwikkeltafels aan de slag gaan en dat er uit 

die ontwikkeltafels resultaten komen die niet meer hier terugkomen. Dat is niet het geval. 

Die regiovisie en de hoofdlijn die er ligt, stelt het college aan u voor en dat zullen alle 

colleges in deze regio doen om in ieder geval die hoofdlijn met elkaar vast te stellen. Daarna 

komen die tafels; ik heb net toegelicht wat er gaat gebeuren. Daar wordt een addendum van 

gemaakt of addenda, dat hangt er een beetje vanaf hoe het gaat lopen en deze komen weer 

in deze gemeenteraad en al die andere negen gemeenteraden aan de orde ter vaststelling, 

want anders zouden wij een incomplete regiovisie hebben. De regiovisie met het addendum 

of de addenda is in zijn geheel de regiovisie. Ik hoop dat dit enige verduidelijking geeft.

02:29:47

Voorzitter: Was u al toe aan het eind van blokje?

02:29:49

Wethouder Diks: Nou, ik wou daar nog iets over zeggen.

02:29:52

Voorzitter: Toch maar? De heer Koks.

02:29:54

De heer Koks: Nog even over die wijze van totstandkoming van de tekst van het concept, wat 

er nu ligt. Die grote zorgaanbieders roepen met zijn vijven, zessen dat zij hun inbreng niet 

terugzien in de regiovisie. Dat is één en op de tweede plaats. Daar kan ik mij wel iets bij 

voorstellen, want in mijn opinie is die regiovisie met name een opsomming van wat er al is in 

de provincie en bij de verschillende gemeenten. Veel cijfermatige toestanden zitten erin. Er 

zitten wat doelstellingachtige dingen in, die een open deur zijn. Zoveel spectaculairs zit er in 

die zin niet in. Ik kan mij voorstellen, dat er geen herkenning is bij clubs. Hoe kan dat? Zou u 

daarop willen reageren?

02:30:51

Wethouder Diks: Dat is het ingewikkelde bij die regiovisie, want het is niet zo dat wij hier 

from scratch kunnen gaan zitten nadenken over de jeugdhulp in deze regio. Wij hebben al 
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tientallen jaren jeugdhulp in deze regio. Wij gaan niet ineens van vandaag op morgen een 

compleet ander ding maken. Dat is onmogelijk en dat wil niemand. De regiovisie is vanuit 

Den Haag over ons gekomen, vanuit de gedachte van de norm voor opdrachtgeverschap. 

VNG was daarbij. Dat is op zich een prima proces. Het is wel zo, in tegenstelling tot veel 

andere regio's, dat in deze regio wij al lang regio breed met elkaar aan het samenwerken zijn 

in die jeugdzorg. En dat is niet in alle regio's zo. Wij hebben het voordeel dat onze regio net 

zo groot is als de provincie. Dat is in alle gevallen bijzonder praktisch, maar dat is natuurlijk 

niet in alle gevallen zo. In Brabant loopt dat anders, in Gelderland loopt dat anders en dan is 

het slim afstemmen over gemeente- en provinciegrenzen heen ingewikkelder. Daarom is 

ook de gedachte gekomen van zo een regiovisie. Wij hebben daar met elkaar goed over 

nagedacht en voor de helderheid, er is natuurlijk een reactienota geschreven, dus u kunt 

precies nagaan wat de inbreng is geweest van de verschillende insprekers en u kunt in die 

reactienota ook zien hoe die inspraak verwerkt is. Dat is niet in het niks gebleven, u kunt 

nazien wat er ingebracht is en hoe dat verwerkt is.

02:32:33

Voorzitter: Gelet op de tijd zou ik willen vragen of de wethouder het blokje regiovisie 

afmaakt en dan even kijken of er nog vragen zijn blijven liggen.

02:32:40

Wethouder Diks: Er is een opmerking gemaakt, ik meen dat het mevrouw Folkerts was. Zij 

zei, dat de regiovisie een ongoing proces is. Ik denk dat ook. De visie op zichzelf is geen 

ongoing proces, want dat is wat je voor ogen hebt. Het pad waar je naartoe wil. De 

uitwerking, de doorontwikkeling, de hervormingsagenda, een nieuw regeerakkoord, het 

heeft geen enkele zin om de regiovisie in beton te gieten, want de volgende dag is er 

misschien een iets andere situatie en op basis daarvan moet iedereen dan weer handelen. 

Dus die regiovisie zal op enig moment ook weer geactualiseerd moeten worden. Dat lijkt mij 

voor de hand liggen. In die regiovisie gaat het over de specialistische hulp en de hoog 

specialistische hulp.

02:33:35

Wethouder Diks: Boven de regiovisie komt de bovenregionale visie op de jeugdhulp plus en 

de zeer zware en zeer specialistische hulp, die wij niet in deze regio alleen kunnen doen, 

maar die wij alleen op Noord-Nederlands gebied kunnen doen, de lage. De basis jeugdhulp is 

nergens een onderdeel van de regiovisie. Dat is nadrukkelijk met alle gemeenten in deze 

regio zo afgesproken. Het is helder dat wij binnen Samen alleen die lagere basis jeugdhulp 

gaan doen en dat wij nu het gesprek aangaan op lokaal niveau en hopelijk met de 

ontwikkeltafels regionaal, over waar het elkaar misschien zou kunnen raken. En dat is dus 

het gesprek dat je zou willen voeren over de afbakening. Voor die ontwikkeltafels zijn een 

aantal onderwerpen genoemd. De aanhechting op het onderwijs. Over passend onderwijs is 

regionaal een gesprek voor; onderwijs wil graag meedoen in die ontwikkeltafels. Er komt 

een tafel om die analyse beter te gaan beschrijven. Er komt een ontwikkeltafel over die data, 

ik meende dat de heer Koks dat inbracht. De RIG heeft veel informatie hoe de jeugdhulp zich 

in onze regio ontwikkelt en waar wij vandaan komen en waar we naartoe gaan. Op die 

analyse van de data komt ook nog een aparte tafel. Er komen zes ontwikkeltafels waar breed 
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met allerlei partijen verder wordt doorgepraat en doorgezocht naar wat het beste voor deze 

regio is.

02:35:42

Voorzitter: Het blokje regiovisie is wat u betreft afgerond. Zijn er op dat punt nog vragen 

blijven liggen? Ik zie twee, drie. Mevrouw Van Doesen.

02:35:53

Mevrouw Van Doesen: U heeft het over de analyse. Wat voor analyse is dat? Waar doelt u 

op? Wat wordt geanalyseerd?

02:36:02

Wethouder Diks: Waar de aanbieders met name om gevraagd hebben, dat is een beetje 

waar de heer Koks het ook over had: de analyse van de ontwikkeling van de jeugdhulp. In de 

afgelopen zes jaar is er een enorme ontwikkeling in jeugdhulp geweest, in aanbieders, maar 

ook in varianten van jeugdhulp. Wij hebben het geluk dat in onze regio veel 

kennisinstellingen zijn, dat er veel onderzoek is gedaan welke vormen van jeugdhulp het 

beste zijn. Er is veel evidence based. Wat wij zien in deze regio, deze regio is op geen enkele 

manier anders dan andere, dat is, dat het lastig is om het evidence based onderzoek goed 

om te zetten naar dagelijkse praktijk. Dit soort analyses, dit soort gesprekken kunnen in zo 

een tafel gevoerd worden.

02:36:58

Voorzitter: Dus de inhoudelijke ontwikkeling van de jeugdzorg?

02:36:59

Mevrouw Van Doesen: U bedoelt om te kijken waar het goed gaat en waar het niet goed 

gaat.

02:37:04

Wethouder Diks: Dat is wel een hele korte samenvatting van wat ik net zei, denk ik.

02:37:08

Mevrouw Van Doesen: Ik probeer het helder te krijgen.

02:37:17

Wethouder Diks: Er zijn veel vormen van jeugdhulp waarvan wij het accepteren en normaal 

vinden, dat wij feitelijk niet weten hoe het precies werkt. Analyses zoals: wat is succesvol? 

Kunnen wij die evidence based veel meer in de praktijk omzetten?

02:37:39

Voorzitter: De heer Van Der Meide.

02:37:41

De heer Van Der Meide: Nog even over die tafels. Veel mensen hebben gevraagd om daar 

jongeren en ouderen bij te betrekken. Ik hoop dat het gebeurt. En nog een tip: Margrite 

Kalverboer heeft aangegeven dat de Ombudsman daar tool voor heeft, want het is niet 

gemakkelijk om jongeren hierbij te betrekken. Ik doe een appel om dat te doen, want daar 

zit know how waar de regio iets aan kan hebben.
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02:38:04

Wethouder Diks: Dat ondersteun ik heel graag. Er zijn al een aantal ouders bij betrokken 

geweest, maar het is natuurlijk lastig. Wij werken daarom ook met de cliëntenraden en de 

vertegenwoordigers van grotere groepen ouders. Goed om gebruikers of jongeren daarbij te 

betrekken.

02:38:19

Voorzitter: Helder. Mevrouw Menger.

02:38:27

Mevrouw Menger: Dank u wel voorzitter. De wethouder gaf net aan dat met betrekking tot 

de regiovisie alle betrokkenen zijn meegenomen in het verhaal. Op welk moment zijn deze 

betrokkenen meegenomen? En ik heb nog een vraag met betrekking tot de reactienota. 

Mensen hebben hun input gegeven. Daar is de regiovisie uit ontstaan in grote lijnen. Op 

welk moment hebben mensen de kans gekregen om die reactienota in te zien?

02:39:02

Wethouder Diks: Die reactienota die is naar buiten gegaan op 30 november om drie uur. Ik 

had met de regio afgesproken om uw raad te kunnen accommoderen om die raadpleging op 

juiste wijze te kunnen organiseren. Dus die reactienota is naar buiten gegaan. Daar staat in 

wat er ingebracht is en vervolgens wat er met die reactie is gedaan. U kunt nazoeken hoe 

dat afgehandeld is.

02:39:43

Voorzitter: De heer Boter.

02:39:45

De heer Boter: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik hoorde in het begin een samenvatting 

gegeven worden van die samenwerking en dat wij niet van scratch af aan beginnen. Dat lijkt 

mij logisch, want wij hebben jeugdzorg en wij willen het ook, oude jeugdhulp Maar dan wil 

je toch wel samenwerken? Je wilt dat je visie sturend is. Nu lijkt het in het antwoord alsof de 

visie eroverheen is gelegd, want het is de werkwijze, dan werkt het en actualiseren wij het 

wat en hoeven wij geen visie vast te stellen. Wij werken door zoals wij doen. Of je stelt de 

visie vast, kijk naar Friesland, Drenthe en je zorgt dat die samenwerking er meer komt. Je 

meer uniformeert daar waar dat kan en je daarmee bureaucratie weghaalt. Geen hybride 

model, maar een keuze.

02:40:26

Voorzitter: De wethouder.

02:40:27

Wethouder Diks: U zegt twee dingen. De ene is over de samenwerking op weg naar de 

regiovisie en de andere is over het wegnemen van bureaucratie. Daar is iedereen het wel 

over eens. Het verminderen van administratieve lasten is evident en dat is toevallig ook een 

ontwikkeltafel. Die regiovisie is een hoog over verhaal. Daar zit een gedachte achter en in de 

hervormingsagenda zit, namelijk: wij willen het dichterbij, wij willen het normaliseren, wij 

willen zoveel mogelijk voorkomen, dat kinderen überhaupt in de jeugdhulp terechtkomen. 

Dat is ook de grondslag van de hervormingsagenda. Wethouder Jongman zal daar dadelijk 

op ingaan, want hij zit vanuit de VNG-commissie dicht bij de hervormingsagenda.
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02:41:33

Voorzitter: Tot besluit de heer De Haan op het punt regiovisie.

02:41:35

De heer De Haan: Nog een laatste vraag. De relatie of de samenwerking met veel partners in 

het jeugdveld is niet al te gelukkig geweest. Verwacht de wethouder dat er gestart kan 

worden met die ontwikkeltafels? Hoe verwacht de wethouder dat, wat er gebeurd is met 

bijvoorbeeld het traject met de aanbieders, dit van invloed zal zijn op die ontwikkeltafels?

02:41:58

Voorzitter: De wethouder.

02:42:04

Wethouder Diks: Af en toe komt het terug dat het de gemeente Groningen is, maar dit is 

echt de regio. Formeel is de wethouder van Midden-Groningen de voorzitter van de 

adviescommissie jeugd. Ik ben de voorzitter van het DB Publieke Gezondheid en Zorg; wij 

doen dat min of meer met zijn tweeën. Het is niet het verhaal van Groningen.

02:42:35

De heer De Haan: Mijn vraag was: kan er gestart worden met die ontwikkeltafels en is de 

moeizame relatie met aanbieders van invloed op de ontwikkeltafels?

02:42:42

Wethouder Diks: Ze waren opgelucht met mijn of ons antwoord, dat stond in de brief van de 

aanbieders en ik was natuurlijk ook opgelucht met het feit dat zij die brief stuurden. Wij 

willen niets liever dan op een normale manier met hen het gesprek hierover voeren, aan die 

tafels, met elkaar die verdieping ingaan en in kalmte en rust de ontwikkeling van de 

jeugdhulp in deze regio verder brengen. Dat is wat wij willen. Dat is uitgangspunt voor mij.

02:43:13

De heer Visser voorzitter: Ik begrijp dat wij voor het volgende blokje naar wethouder 

Jonkman gaan?

02:43:18

Wethouder Diks: Ik zag nog één ding over het hybride model. Dat hybride model is alleen 

maar ingericht en komt voort uit het advies van Robben en Uunk waarin zij aangaven: als je 

deze route in wilt zetten, dan kan het niet anders dan dat je twee of meerdere varianten 

mogelijk maakt, want voor de rest doen we alles via de RIG. Daar bestaat het hybride model 

uit. Een aantal gemeenten gaat dat uitvinden. Groningen staat daarin niet alleen, Veendam 

wil dat ook graag, Westerkwartier, Oldambt. Het zijn vier gemeenten in deze regio die min of 

meer hetzelfde willen. Daarvoor moest een systeem ingericht worden, dat hebben Robben 

en Uunk ons geadviseerd. Het is niet zo dat wij toewerken naar een hybride model. Dat is 

een ding, dat eindig is. Op enig moment zijn wij in een doorontwikkeling. Wij hebben gezegd 

drie jaar. Achteraf is dat optimistisch geweest; het zal wel iets langer gaan duren, maar dan 

ligt er voor de hele regio één systeem. Precies uw vraag en dat hebben we samengevat in 

het Groninger contractueel model. Daar gaan wij in gezamenlijkheid, ook met aanbieders, 

aan werken. Uiteindelijk komt er één model.
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02:44:57

De heer Boter: Mag ik daar één vervolgvraag op stellen?

02:44:57

Voorzitter: Nog even over het hybride mode.

02:45:00

De heer Boter: Het zou kunnen betekenen dat Het Hogeland, die nu niet bij die koplopers zit, 

een model uitvindt waarvan iedereen dat uiteindelijk het beste model vindt? Dan zou ik 

zeggen: zoek eerst naar de common grounds en maak één model. Je vermijdt dan discussies 

en kom je niet tot één model.

02:45:22

Voorzitter: De wethouder.

02:45:24

Wethouder Diks: Ja, dat zou misschien in een ideale wereld kunnen. Wij hebben veel 

partners en veel gemeenten, en ik meen dat het de heer Koks was die zei, dat zij andere 

politieke grondslagen hebben. Dat maakt het gesprek niet eenvoudiger. Waar wij naar 

zoeken is, dat je niet regionaal als zodanig een nieuw model vindt, maar dat je toestemming 

geeft aan gemeenten om op lokaal niveau één en ander te gaan inrichten. Dat hebben de 

gemeenten elkaar gegeven om dat te doen. Alle tien gemeenten gaan dat doen, vier lopen 

iets harder, om dat lokale verhaal van Samen in te gaan richten. De inkoop is in Groninger 

gemeenten geen probleem, omdat wij hebben bedacht om het bij de WIJ te doen. De 

meeste gemeenten zullen het waarschijnlijk aan hun lokale teams hangen. Dan is daar geen 

inkoop in de zin van aanbesteding. Wij zijn met elkaar, met de ontwikkeltafels en het door 

ontwikkelen van de jeugdhulp, in gesprek met aanbieders over wat de beste vorm is om 

uiteindelijk die inkoop te blijven organiseren. Is dan open house of moet dat lumpsum 

worden? Daar gaan wij het gesprek over voeren. Daar staat nog niets over vast en moet 

allemaal nog ingericht worden.

02:47:01

Voorzitter: Ik stel voor dat u vervolgt met het volgende blokje.

02:47:10

Wethouder Diks: Waarom doen wij dit allemaal? Als je Samen op wil richten, als je de lokale 

jeugdzorg wil inrichten, doe je dat vanuit het belang van het kind en de hulpvrager. Wij 

moeten beter luisteren naar het kind. Het moet indicatie loos, het moet dichterbij, het moet 

slimmer. Dat is wat u zich afvroeg: wat was ook alweer de bedoeling? Nou, dat was de 

bedoeling. Dat staat in alle stukken, al vanaf 2014, toen u het regionaal transitiearrangement 

vaststelde, waarin de decentralisatie feitelijk zijn vorm kon krijgen. Daar staat wat u met 

elkaar heeft bedacht. Er moet een basis jeugdhulp komen, er moet een flexibele schil komen 

of een flexibele zorg komen. Dat noemen wij nu midden en er is specialistische zorg. Dat 

waren toen de lijnen die zijn uitgezet in de raad. Dat is allemaal ingewikkeld.

02:48:13

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen.
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02:48:14

Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ons op dat moment nooit 

gerealiseerd, dat het zou betekenen, dat daarmee kinderen en ouders hun keuzevrijheid 

kwijt waren als de basiszorg dichter bij de burger kwam. Dat is wel een voorwaarde die ook 

in de Jeugdwet staat. Je wilt ondersteuning krijgen van iemand die je vertrouwt en iemand 

die bij je past en waarmee het klikt. Anders kun je het net zo goed laten, denk ik.

02:48:51

Wethouder Diks: Daar zijn wij het over eens. De vrije keuze zoals die er was, zal in Samen 

minder zijn. Dat kan natuurlijk niet anders, want nu hadden wij 145 aanbieders en een grote 

meerderheid van u heeft gezegd, dat dit wat veel is en ook onhandig. Dat zou aanmerkelijk 

minder moeten worden. Ik zou in het implementatieplan toch enige vorm van keuze mee 

willen nemen, want ik ben het met u eens dat jij je bij de hulpverlener thuis moet voelen. 

Dat is bij de ene mens eenmaal meer dan bij de ander. Wij moeten erover praten, dat je 

daar iets voor organiseert. Dat lijkt me verstandig.

02:49:40

De heer Van Der Meide: Voorzitter, u zegt verstandig, maar ik vind het essentieel, want als zo 

is dat je hulp gaat verlenen zonder dat de jongere of het kind zich daar thuis voelt, dan sla je 

de plank mis. Je moet die match hebben, anders is het zinloos om jeugdhulp te gegeven. Ik 

heb het te vaak gezien afgelopen jaar, dat het wel gebeurt.

02:50:04

Wethouder Diks: Daar zijn wij het over eens. Dan is er een verschil of je kunt kiezen uit vijf of 

145, zoals wij nu hebben.

02:50:17

De heer Koks: Voorzitter, meestal moet de klik er zijn tussen de hulpverlener en de jongere; 

niet tussen de instelling en de jongere. Het kan prima geregeld worden als de zorg naar WIJ 

wordt overgeheveld. Binnen het bestand, die 140 fte, kan een jongere zeggen: ik wil liever 

een ander type. Die keuzevrijheid moet er zijn.

02:50:41

Voorzitter: Dat het plan verder wordt meegenomen. Vervolgt u uw verhaal, over de 

bedoeling nog steeds he?

02:50:49

Wethouder Diks: Ik zal dat zeker als onderwerp mee willen nemen. Van belang is het 

voorstel dat hier uit de raad is gekomen voor de gezinsverzorger, dat voor een deel ook de 

grondslag is voor Samen of het is onderling nadrukkelijk met elkaar verbonden, namelijk: de 

brede ondersteuning van gezinnen, zo slim mogelijk georganiseerd op lokaal niveau, zo dicht 

mogelijk bij de mensen, normaliseren, snel kunnen inspelen op situaties. Wat ikzelf erg 

belangrijk vind, is dat is dat wij meer uitgaan, bij die gezinsverzorging en bij die 

jeugdhulpmedewerkers, van de professionaliteit van de jeugdhulpmedewerker. Dat hij aan 

de voorkant veel meer verantwoordelijkheid krijgt, veel meer beslissingen kan nemen, niet 

alles terug hoeft te leggen, maar dat we uitgaan van de professionaliteit en het 

vakmanschap van die medewerker, waardoor ook het werkplezier vergroot zal worden. Als 

ik kijk naar de personeelsvraag, dan vind ik dat een heel belangrijk punt.
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02:52:08

Wethouder Diks: Over de wet, ik dacht dat het de heer De Haan was, u stelde dat er een 

doorverwijzing via de huisarts was. Ik kan u zeggen hoe het zit. De huisarts kan zelfstandig 

verwijzen op grond van de Jeugdwet, daar verandert niets aan. Daar komt de WIJ ook niet 

tussen. Je kunt wel met elkaar het overleg aangaan, dat lijkt mij verstandig. Binnen de WIJ 

en binnen Samen meer het gesprek met de huisarts te voeren. En dat geldt ook voor de 

gecertificeerde instellingen en voor de rechters die doorverwijzen. Dat je veel meer met 

elkaar het gesprek aangaat over wat zo een kind nodig heeft, wat heeft zo een gezin nodig 

en wat kan ieder vanuit zijn rol daarvoor betekenen? Dat helpt als dat op één plek is 

samengevoegd.

02:53:10

Voorzitter: U bent inmiddels stiekem naar het blokje Samen overgestapt? De heer Koks heeft 

nog een vraag.

02:53:18

De heer Koks: Uw vorige uitspraak vertaal ik als ruimte voor de professional. Dat was zes jaar 

geleden ook één van de uitgangspunten, maar vervolgens is de regelzucht van de overheid, 

ook van de gemeentelijke overheid, daar overheen gegaan, waardoor die ruimte fors is 

ingeperkt en in allerlei procedures en verantwoordingsmechanismes verzandt is geraakt. U 

gaat er als wethouder voor zorgen, aan de kant van de gemeente, die ruimte voor de 

professional ook mogelijk gemaakt wordt? Mooi, die wil ik graag in hoofdletters gezegd.

02:53:57

Wethouder Diks: Hoofdletter j, hoofdletter a, zou ik dan zeggen, want dat is wat mij betreft 

van belang om te doen. Daarom maak ik hier vanavond een punt van. Wij moeten veel meer 

uitgaan van de professionaliteit van die medewerker die met zijn ervaring, haar ervaring en 

vakmanschap gewoon heel goed die besluiten kan nemen.

02:54:18

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen wil ook nog wat weten over de regelzucht.

02:54:22

Mevrouw Van Doesen: Ik wil naar die ruimte voor de professional, want dat was ook de 

opdracht aan WIJ. Dat is nog lang niet zo ver nog. Dat is een lastige klus, omdat veel 

medewerkers hiërarchisch gestuurd, zijn opgeleid. U kunt er gemakkelijk over doen, maar dit 

is een hele klus.

02:54:46

Wethouder Diks: Ik heb niet het idee dat ik daar zo gemakkelijk over doe. Ik denk dat wij ook 

wel zien, dat het niet van de ene op de andere dag zal gaan. Dan komen wij op Samen, want 

dat is natuurlijk één van de redenen waarom wij hebben voorgesteld om Samen heel 

gefaseerd, heel voorzichtig, babystappen, heel voorzichtig in te gaan richten. Er leek even 

een verwarring te zijn over wat wij gaan doen in de komende tijd. Het is niet zo, dat wij nu al 

starten met Samen. Een aantal van u leek daaraan te refereren, maar dat is dus niet zo. Wij 

hebben gezegd om twee zaken te besluiten. Deze staan in het collegevoorstel of de 

collegebrief. De ene is: laten wij lokale jeugdzorg gaan inrichten, de basis jeugdhulp en laten 

wij die inrichten in een organisatie die wij aanhechten aan de WIJ. Dat is alles wat voorlag. 
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Alle andere vragen: hoe doen wij dat met personeel? Zeer belangrijke punten, want de druk 

op de zorg is momenteel groot. Overigens heeft WIJ relatief weinig moeite om personeel te 

vinden, ook in deze tijd. Hoe zit dat financieel? Dat weten wij nu nog niet, want wij gaan niet 

alles uitwerken. Wij besluiten met elkaar om dit te willen, dat je die lokale jeugdzorg wil en 

dat je het bij de WIJ wil en daarna ga je alle zaken met elkaar uitwerken. Dat gaan wij in het 

komende halfjaar doen.

02:56:37

Voorzitter: De heer Koks heeft over dit proces nog een opmerking.

02:56:40

De heer Koks: Over de zin "aanhechten aan de WIJ". Dat vind ik een interessante term. We 

hebben gezegd dat we de jeugdzorg beweging willen om ervoor te zorgen dat wat de 

eenvoudige jeugdzorg doet, een goede aansluiting vindt bij wat WIJ in die wijken aan het 

uitvogelen is, zodat ook armoede meegenomen kan worden. Die samenhang moet stevig 

gegarandeerd zijn. Het is toch niet zo dat Samen een aparte organisatie wordt die binnen of 

naast de WIJ-teams opereert? Zou u dat kunnen schetsen?

02:57:26

Voorzitter: Het klinkt als een vraag naar een hybride model. De wethouder.

02:57:32

Wethouder Diks: Wij proberen WIJ gefaseerd, zorgvuldig in te gaan richten met elkaar. Het 

zal niet zo zijn dat er op 1 juli met een big bang dat je opeens 140 nieuwe collega's erbij 

krijgt bij de WIJ. Zo zal het niet gaan. Dat kan ook al niet, omdat de bestaande indicaties 

doorlopen. Er komt een gefaseerd, soms parallel lopende processen die gaandeweg in elkaar 

gevoegd worden. Zo moet u dat ongeveer zien.

02:58:18

Voorzitter: De heer De Haan op dit punt nog.

02:58:20

De heer De Haan: Die datum voorzitter, is mij niet helemaal duidelijk. De wethouder geeft 

eerst een schets wij kijken wel wanneer wij ermee beginnen. Nu hoor ik de wethouder 

spreken dat wij vanaf 1 juli het langzaamaan implementeren. Wat is het plan?

02:58:48

Wethouder Diks: Een mens moet in het leven ergens van uitgaan. Wij hebben gezegd: je wil 

lokale jeugdzorg inrichten, dat is een oude wens van de raad. Dat willen wij ook regionaal. Je 

neemt op een gegeven moment daar een datum voor die redelijk lijkt, gemeentelijk, intern. 

Toen acht maanden moet genoeg zijn. Ik ben het met iedereen eens. Wij gaan die 

gesprekken voeren over alle onderwerpen die ik net noemde. U heeft zelf aangegeven: 

financiën, huisvesting, personeel, al dat soort onderwerpen. Die worden onderwerp van 

gesprek en dan gaandeweg zal blijken of 1 juli haalbaar is. Daar komen wij natuurlijk niet op 

30 juni bij u om te vertellen dat het op 1 juli net niet gelukt is. Wij gaan met de 

begeleidingscommissie of anderszins met een groep vanuit de raad, ook in overleg om met 

elkaar na te denken of wij op de goede weg zijn. Hoe loopt het gesprek? Hebben we al 

vertrouwen? Moeten wij het toch op 1 augustus doen?
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03:00:01

Voorzitter: Is dit voldoende antwoord de heer De Haan? Heeft u nog een specifieke vraag op 

dit punt?

03:00:06

De heer De Haan: Wel een specifieke vraag. Je kunt een wens hebben, je kunt iets willen, 

maar wat je wil, moet ook kunnen. Je moet weten wat de financiën zijn, of de WIJ het 

aankan, voordat je besluiten kan of je iets gaat doen. Je kunt wel zeggen: wij gaan het doen 

en wij zien wel hoe wij de randvoorwaarden regelen, maar als je de randvoorwaarden niet 

regelt, dan kun je het überhaupt niet doen. Daarom zeggen er een hoop: regel dat eerst.

03:00:34

Voorzitter: Dit punt is op diverse manieren aan de orde geweest, dus ik hoor voor de laatste 

keer de wethouder daarover.

03:00:40

Wethouder Diks: Het is een ingewikkelde vraag die u stelt, want er is hier vanavond een paar 

keer de metafoor van de van de stoptrein voorbijgekomen. Als ik u goed beluister, dan zegt 

u eigenlijk: ik ga een compleet railsysteem aanleggen, ik ga alle treinen daarop organiseren, 

ik maak allemaal stations en als dat allemaal klaar is, ga ik besluiten of ik het wel wil. En dat 

kan natuurlijk niet, zo werkt het niet. Wat ik wil, is dat je het besluit neemt om die lokale 

jeugdzorg in te richten, een oude wens van de raad, en om dat samen bij WIJ te doen. Dan 

ga je op pad met elkaar om het gesprek te voeren hoe wij dat in de praktijk gaan doen. Het is 

geen enkel geen probleem om op 1 juli heel beperkt te beginnen, want die gefaseerde 

samenvoeging, daar hebben wij nog twee jaar voor tot 1 juli 2024. Daar kunt u zelf nog 1 

januari 2025 van maken.

03:02:21

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen, laatste opmerking over deze beschrijving van het proces.

03:02:27

Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag. Je gaat alles 

voorbereiden, dan komt er een moment dat je kunt starten. Voordat je start, kom je dan 

eerst bij de raad?

03:02:43

Voorzitter: Dat heb ik de wethouder horen zeggen.

03:02:46

Mevrouw Van Doesen: Ik wil duidelijk hebben op welk moment je bij de raad komt. Als alles 

uitgezocht is en je hebt het idee hoe je het kan implementeren, dan kom je bij de raad om 

een go-or no-go te vragen?

03:02:59

Wethouder Diks: Een go- or no-go is een beetje ingewikkeld, want je hebt al besloten dat je 

het dan wil. Ik ga niet een halfjaar met dit verhaal aan het werk om er dan achter te komen 

of het wel of niet praktisch uitvoerbaar is. Dus ik zou al in februari bij u langs willen komen in 

een gesprek of dat wij elkaar in dat halfjaar op weg naar die 1 juli een aantal keren hierover 

spreken, zodat u ook op de hoogte blijft van hoe staat het nou met het personeel. Loopt het,  
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komt het goed, melden zich mensen aan, hoe gaat het met die gesprekken met die 

aanbieders? Hebben wij al enige indicatie wat dit kost? Want wij hebben wel de indicatie 

van wat het ons nu kost, maar er zijn ook praktische uitvoeringspunten. Daar moeten wij 

allemaal antwoorden op vinden, maar ik had niet bedacht om maar één keer bij u langs te 

komen, maar ik dacht een aantal keren.

03:04:04

Voorzitter: Helder. Dit moeten wij heel precies maken blijkbaar? De heer Koks.

03:04:10

De heer Koks: Eén van mijn meetstokken zou wezen of in het vertrouwen, wat de laatste tijd 

uit allerlei gesprekken niet bijster bi is over die overheveling naar WIJ, bij cliënten, bij ouders 

weer wat stevigheid is gekomen.

03:04:38

De heer Koks: Dat is dan helder dat dit door u zal worden ingebracht.

03:04:46

Wethouder Diks: Ik kan daar kort over zijn. Herkennen wij ons in waar wij met Samen aan 

het werk zijn? Ik denk dat wij toe zijn aan een aantal opmerkingen die wethouder Jongman 

zou kunnen maken over de huidige WIJ en de invoeging van Samen daarbij.

03:05:19

Voorzitter: Voordat wij daar naartoe gaan, nog even over Samen. Mevrouw Menger.

03:05:23

Mevrouw Menger: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag. Op de presentatie staat wat 

Samen gaat doen: basishulp GGZ-behandeling en dat werpt vragen op. Verwarring.

03:05:46

Wethouder Diks: Dat is niet nodig. Wij gaan in Samen niet die behandeling doen. Ik heb al 

meermaals aangegeven en dat staat ook in de brief en de aanbieders herkennen dat nu ook. 

Wij doen alleen basis jeugdhulp en er is een specificatie in een eerder memo gegeven, die 

herkennen de aanbieders ook. Wij gaan graag met de aanbieders daarover in gesprek. Die 

verdiepende gesprekken die wij in die brief hebben genoemd, daar gaan wij hen zeer 

binnenkort voor uitnodigen.

03:06:27

Voorzitter: Ik wil nu echt naar het volgende blokje toe, want anders blijft het hangen. Ik ga 

naar wethouder Jongman over WIJ.

03:06:35

Wethouder Jongman: Het is een terecht punt om te noemen. Wij is de organisatie die vanaf 

1 januari 2018 is gekomen in een fase waarin het voor die tijd eigenlijk hetzelfde was bij de 

jeugdzorg, aanbieders ook aan de orde is. Veel stichtingen die in de wijk actief waren. 

Daarvan hebben wij gezegd en heeft uw raad ook altijd ondersteund, één organisatie waar je 

terecht kunt met al je vragen op het gebied van sociaal domein, ook andere vragen, 

misschien over de voetpaden in de buurt. Je kunt je daar melden en dan is er een antwoord 

voor je en dat willen we juist dichtbij organiseren. WIJ is ook bezig met de beweging op de 

supermarkten of meer met jeugdwerkers op straat enzovoort. Dat is de beweging die het 
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college heeft dat gesteund en u als raad ook. De volgende beweging die nu gaande is, is die 

beweging in de jeugdzorg dat je datzelfde ook wilt. De partij van wie het college denkt, dat 

het de beste plek is om dat aan te hechten, ondanks de opmerkingen die in het BMC-rapport 

staan, is WIJ. In die overgang naar 1 juli moet je er goed over nadenken, hoe wij dat gaan 

vormgeven, hoe kan dat op de juiste wijze in WIJ. Ik geloof dat zij dat zeker aankunnen, met 

goede afspraken met elkaar, zonder veel indicatie toestanden, wat nu vaak wel aan de orde 

is.

03:08:16

Wethouder Jongman: Ik heb een quote van Kim in één van de rapporten die geschreven is. 

Kim zegt: "Het zou veel hebben gescheeld als er in mijn situatie vroege herkenning zou zijn. 

Dat ik eerder opgevangen was in de problemen in het netwerk waarin ik actief was, dat de 

ouders met mij en met school, de oorzaak van het probleem hadden gevonden, in plaats van 

dat ik in een jeugdzorgmolen ben gekomen." Daarmee zeg ik niet dat jeugdzorg niet goed is, 

maar haar punt was destijds: was eerder dichtbij en nabij met hulp gekomen en zij zegt, dat 

het de wachttijden bij allerlei zorgorganisaties verminderd. Met die bedoeling, met de WIJ-

organisatie waar dat nu al gebeurt en nu ook met de basis jeugdzorg, denk ik, dat wij het op 

een mooie manier voor de komende periode vorm kunnen uitgeven. Ik pak meteen de 

hervormingsagenda jeugd. De bedoeling daarvan. De gemeenten hebben een hele tijd 

aangegeven, onder andere bij minister De Jonge, dat jeugd ons als gemeente veel geld en 

middelen kost, Iedere keer was het antwoord dat het onzin was. Ik zeg het een beetje 

scherp, maar dat was de discussie die wij voerden. Het dossier ging over naar 

staatssecretaris Blokhuis. Wij hebben steeds meer gesprekken gevoerd en herhaalt wat wij 

gezegd hebben.

03:09:47

Wethouder Jongman: Er is een rapport gekomen, het AEF-rapport, dat heeft onderzocht: 

wat is er aan de hand bij die gemeenten? Daarvoor hebben wij extra middelen gekregen, als 

gemeente, maar wij gaan de hervormingsagenda jeugd ervoor oprichten en dat moeten 

jullie met elkaar vormgeven. Dat gaan wij als Rijk niet opleggen, maar dat mogen jullie 

samen vormgeven. In die hervormingsagenda moeten jullie aangeven, hoe jullie de 

jeugdzorg anders kunnen organiseren en beter maken. Eén van die bewegingen daarin, is 

waar wij het vandaag over hebben, namelijk die beweging van zorg dichtbij en nabij. Het 

hele korte antwoord is: wij zijn bezig met de beweging die het Rijk van ons vraagt. Die 

beweging is op middelen gezet, want het Rijk heeft gezegd: jullie krijgen nu meer middelen, 

maar op den duur minder middelen. Als je die beweging niet maakt, dan kun je die middelen 

niet halen. Het is niet alleen een geld gedreven kwestie waar wij vandaag mee bezig zijn, 

maar vooral ook vanuit de inhoud geredeneerd hebben wij in die commissie gezegd. Ik vertel 

graag alles aan u, wat daar uitgekomen is.

03:10:53

Voorzitter: De heer De Haan.

03:10:54

De heer De Haan: Voorzitter, mijn fractie kreeg signalen vanuit Den Haag, vanuit het 

ministerie, dat er richting het college zorgen zijn over de beweging die in Groningen in gang 

wordt gezet. Kloppen die signalen niet?
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03:11:09

Wethouder Jongman: Nou, daar is een mooi antwoord op.

03:11:12

Voorzitter: Die komst van wethouder Diks.

03:11:14

Wethouder Diks: Daar heb ik vandaag uitgebreid contact met het ministerie over gehad en ik 

heb daar duidelijk kunnen maken hoe de vork wel in de steel zit. Het ministerie was zeer 

verheugd met de wijze waarop wij dit hier inrichten. Wij lopen natuurlijk een beetje voor op 

de hervormingsagenda, dat gaf collega Jongman al aan. Zij willen graag deze kant opkomen 

om uit te duiden dat zij zich herkennen in deze beweging, omdat dit de route is, die u jaren 

geleden al zag, maar die nu door iedereen als heel verstandig wordt herkend.

03:11:57

Voorzitter: De heer Koks.

03:11:57

De heer Koks: Is in die hervormingsagenda het element de zorg meer naar de mensen toe, 

het enige element wat relevant is?

03:12:26

Wethouder Jongman: Het behelst meer. Het behelst wat het Rijk heeft aangegeven: er moet 

een beweging komen bij alle gemeenten, rondom de jeugdzorg. Zoals het nu gaat, gaat het 

Rijk niet meer financieren. Gemeenten moeten iets doen. Ik kan u alle updates geven Wij 

kunnen een moment inplannen en kan ik u er alles over vertellen, toelichten, wat er vanuit 

het Rijk aangegeven wordt om die beweging vorm te geven en waarvan de Samen er één 

van is.

03:13:02

Voorzitter: De heer Brandsema.

03:13:03

De heer Brandsema: Dank, voorzitter. Ik heb begrepen dat die hervormingsagenda in 

februari klaar is. Dan kan die hervormingsagenda toch met ons gedeeld worden?

03:13:19

Voorzitter: Volgens mij wordt dat gedeeld zodra die beschikbaar is. Ik begreep ook dat 

wethouder Jongman inmiddels aan het eind was van haar beantwoording.

03:13:37

Wethouder Jongman: De basis die WIJ als het ware nu is op dit moment, vind ik een goed 

fundament om op mee te bouwen, op door te bouwen en als Samen daarnaast in één geheel 

samen te laten werken. Wij willen naar die mensen toe. Wij willen de schulden betrekken. 

Wij willen de scholen betrekken. Wij willen het gezin betrekken. Wij willen de buurman en 

de buurvrouw betrekken en de sportclub betrekken en noem het hele netwerk op wat actief 

is in de wijk om het voor de jeugd en de jongeren beter te maken.

03:14:05

Voorzitter: Dank u wel. Wij komen toe aan de dringende vragen die nog echt zijn blijven 

liggen. Daar heeft mevrouw Van Doesen een voorbeeld van, begrijp ik.
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03:14:18

Mevrouw Van Doesen: Ik heb een hele korte opmerking, voorzitter.

03:14:20

Voorzitter: Dat mag.

03:14:22

Mevrouw Van Doesen: Ik krijg steeds meer het gevoel dat wij het over preventie hebben. 

Waar wij al lang op sturen, dat je ervoor zorgt dat jongeren niet in de jeugdhulpverlening 

terechtkomen. Dat zijn wij volgens mij aan het doen. Dat was ook altijd de opdracht van WIJ.

03:14:40

Voorzitter: Wethouder Diks.

03:14:43

Wethouder Diks: Dat ben ik met u eens. Voor een deel is dat natuurlijk zo of eigenlijk voor 

het geheel is dat zelfs zo. Op weg naar de volmaakte preventie, die maakt dat zo min 

mogelijk kinderen in serieuze specialistische jeugdhulp komen, heb je even twee varianten 

nodig. Je moet werken aan je preventie, ik kom binnenkort met dat lokaal preventieakkoord 

en de uitwerking en gezondheidsbeleid. Om dat goed vorm te gaan geven heb je dus even 

een overgangstijd waarin je dit op een andere manier moet gaan regelen. En dat is met 

lokale basis jeugdhulp.

03:15:26

Voorzitter: Ik wil even inventariseren welke dringende vragen er nog zijn blijven liggen. Ik zie 

bij de heer Koks nog een vraag. Ik zie bij de heer Boter nog een vraag. Zijn er nog meer? 

Neen? Dan zijn dat de laatste twee vragen. De heer Koks.

03:15:43

De heer Koks: Er is een hoop onrust ontstaan recentelijk. Wat doet u als college met die 

onrust? Bijvoorbeeld er ligt een brief van de FNV. Wat doet u daar mee? Hoe pakt u dat op 

om ervoor te zorgen dat die onrust opgelost wordt?

03:16:07

Wethouder Diks: U gaf aan dat de onrust is ontstaan uit verwarring waar het precies over 

gaat. Het is nu helder dat er geen specialistische hulp in Samen zit. Daarmee is voor een deel 

veel onrust weggenomen. De FNV-heef ook nog een schriftelijke reactie gestuurd. Hoe nu 

verder met het personeel? Hoe gaan wij met de één pitters om? Hoe gaan wij dit doen? Wij 

gaan met hen hierover in gesprek. Wat mij betreft is dat op geen enkele manier limitatief. 

Als mensen zich gemeld hebben en met ons willen meedenken over hoe wij dit op de best 

mogelijke wijze kunnen doen, dan ga ik heel graag met hen het gesprek aan.

03:17:02

Voorzitter: Tot slot de heer Boter.

03:17:04

De heer Boter: Ik blijf zitten met de volgordelijkheid der dingen. Uiteindelijk is het de analyse 

van Kim. Zij geeft een voorbeeld waarom wij Samen moeten doen. Wij gaan een regiovisie 

vaststellen, maar die is nog niet af. Daaruit komt dan, hoe wij die zorg dichtbij gaan regelen. 

Dan gaan wij ook met Samen al beginnen, terwijl de regiovisie nog moet komen. Ik krijg niet 
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bevat wat wij wanneer doen en waarom wij nu een besluit zouden moeten nemen om iets 

vast te leggen. Waarom kunnen wij dat niet in juli doen? Dan kunnen wij nu nog die 

gesprekken aangaan, dan kunnen je nu met de jeugd partij of met alle partijen die de heer 

Koks noemt aan de slag. Dan kun je daarna wel degelijk het hele spoor, in visie maken. Wij 

hoeven het nog niet aan te leggen en het dan eventueel wel of niet gaan aanleggen. Hier 

gaan wij niets aanleggen, wij gaan wat doen en dan hopen wij, dat het treintje niet het ravijn 

instort.

03:18:10

Voorzitter: Ik heb het gevoel mijnheer Boter, dat deze discussie een kip-ei karakter begint te 

krijgen en herhaaldelijk aan de orde is geweest. Ik geef de wethouder nog één keer de 

gelegenheid om hierop te reageren en daarna moeten ij conclusies trekken over hoe dit 

verdergaat naar de raad.

03:18:34

Wethouder Diks: Het ging toch nog even door elkaar lopen, want volgens mij zei u net: 

waarom zou ik een regiovisie moeten vaststellen terwijl ik nog over Samen aan het praten 

ben? Die twee dingen staan los van elkaar. Die raken elkaar. In de jeugdzorg gaan wij altijd 

uit van de piramide: laag, midden, hoog. Die raken elkaar misschien ergens ooit op die 

verbinding la, midden en daarover zijn wij met aanbieders in gesprek geweest. Wij gaan 

verdiepende gesprekken met aanbieders voeren. Het verhaal over de regiovisie is een ander 

verhaal, dan het verhaal over Samen. Het verhaal over die regiovisie, daar gaan wij hopelijk 

snel met aanbieders in ontwikkeltafels verder aan werken.

03:19:47

Mevrouw Van Doesen: Zonder regiovisie geen Samen, want je moet eerst vaststellen dat je 

hybride gaat aanbesteden.

03:19:53

Wethouder Diks: Dan was het nog onduidelijk. Lokaal hoeven wij niet aan te besteden, want 

Samen komt bij de WIJ.

03:20:05

Mevrouw Van Doesen: Dat is het woordje hybride.

03:20:05

Wethouder Diks: Nu begrijp ik het. Dat is hybride, maar dan andersom. Dat is hybride, want 

het systeem binnen de regio is via de RIG, open house. Daar gaat uit, het deel van de lokale 

toegang. Over de hele regio gaat dat eruit. Van die piramide blijven die twee bovenste 

blokjes bestaan. Daar gaat die hulp via de RIG, via open house ingekocht blijven worden.

03:20:43

Mevrouw Van Doesen: Er wordt nog gesproken waar de scheidslijn komt te liggen. Wat naar 

de gemeenten gaat en wat regionaal blijft, en dan moet er gekeken worden of er regionaal 

voldoende overblijft. Dat er geen gaten vallen.

03:21:07

Wethouder Diks: Het grote weefsel, zal ik maar zeggen, van de jeugdhulp in deze regio wordt 

gevormd door de grote aanbieders. Zij hebben brieven gestuurd. Daar zitten ook een aantal 
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kleine aanbieders bij. Dat dekkende zorglandschap wordt in principe gevormd door die grote 

aanbieders. Die grote aanbieders bieden in deze gemeente nauwelijks basis jeugdhulp aan. 

Dat kan geen effect gehad hebben op de regio.

03:21:38

Mevrouw Van Doesen: In het rapport staat, dat het over een bedrag van 14 miljoen wat wij 

kunnen doorsluizen naar de gemeente en 145 aanbieders.

03:21:51

Wethouder Diks: Dat zijn nagenoeg allemaal kleinere aanbieders.

03:21:56

Mevrouw Van Doesen: Als die kleinere aanbieders omvallen of in dienst komen bij de 

gemeente, dan kunnen zij niet meer in de regio hun aanbod doen.

03:22:11

Wethouder Diks: Precies en daarover gaan wij met hen in gesprek. Wij gaan veel meer 

gesprekken met hen voeren over: hoe borg je dan dit deel van dat dekkende zorglandschap 

ook vanuit de gemeente Groningen en in de inrichting van Samen? En daar worden al 

gesprekken over gevoerd en die zijn, voor zover ik het heb begrepen tot dusverre ook 

positief, omdat kleinere aanbieders graag met ons hierover door willen praten.

03:22:38

Voorzitter: Ook dat komt in de gesprekken terecht. Een nog één aanvulling van wethouder 

Jongman.

03:22:45

Wethouder Jongman: De heer Boter gaf aan dat wij op basis van Kim besluiten nemen. Ik 

had gepoogd om vanuit de ogen van het verhaal van een kind, aan te geven waarom wij met 

deze beweging bezig zijn. Ik vond het jammer hoe de heer Boter daarop reageerde. Ik wil 

onder uw aandacht brengen, dat wij degelijk veel teksten door moeten nemen om keuzes te 

maken en het kind oor ogen hebben.

03:23:14

Voorzitter: Dank u wel. Volgens mij is het aanzienlijk later dan oorspronkelijk voorzien. Ik ben 

daar ook zelf debet aan, omdat ik u ook de ruimte heb geboden. Dat heeft een interessant 

debat opgeleverd. Daarmee is het wel later geworden. Desondanks moeten wij nu 

concluderen hoe dit verder gaat naar de raad. Wij hebben in informele zin, twee stukken. 

Dat is aan de ene kant het raadsvoorstel dat voor besluitvorming naar de raad gaat, in 

beginsel. Dat kun je larderen met amendementen of met moties en wij hebben een 

collegebrief die normaal gesproken niet geagendeerd wordt in de raad, voor wensen en 

bedenkingen hier, en dan gaat het college daarmee aan de slag. Ik kan mij voorstellen, dat u 

allen deze onderwerpen wel voor discussie op de raad wil hebben, die indruk, die heb ik 

toch vanavond wel gekregen. Hoe gaan wij dat doen? Is daar voor de regiovisie ook een 

uitgebreid debat nodig? Moet dat ook met motie?

03:24:30

Voorzitter: Dus het advies, als ik dat zo hoor aan die knikkende gezichten, zou zijn: maak er 

nu één agendapunt van presidium of agendacommissie of wie er verder naar een volgende 
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fase over gaat. Behandel zowel het raadsvoorstel als de collegebrief en verwacht dat daar 

ook moties bij zullen worden ingediend. Is dat een terechte conclusie? Dan gaan wij dat 

adviseren aan de agendacommissie presidium dan wel aan degene die daarover gaat om dat 

uiteindelijk te besluiten hoe dat op de raadsagenda komt. Ik neem aan dat dit volgens deze 

route zal gaan. Dan dank ik u allemaal hartelijk voor uw inbreng en de levendigheid in het 

debat: de fundamenten van het huis, de stoptrein en de hybride modellen, en zie ik u graag 

een volgende keer terug. Dank u wel.
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