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Geachte Minister,

Doar woont de dege degelkhaaid,
de wille, vast as stoal,
doar vuilt het haart, wat tonge sprekt,
in richt- en slichte toal.
Het derde couplet van ons Gronings volkslied verhaalt over de degelijkheid van onze volksaard. De
vastberadenheid die u van de Groningers kunt verwachten. De woorden die recht vanuit het hart komen. Dat
geldt ook voor de inhoud van deze brief. Wij gaan tot het uiterste om onze kinderen kansen te bieden om
gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Maar we willen u ook in heldere bewoordingen vertellen dat de
financiële middelen daarvoor ruim tekortschieten.
Om bij het begin te beginnen: in 2013 vonden de Groninger gemeenten elkaar op de grote nieuwe uitdaging
die de decentralisatie van de jeugdzorg is. Alle Groninger gemeenten committeerden zich aan elkaar en het
unieke Groninger Functioneel Model. Hierin maakten we met elkaar en met jeugdhulpaanbieders afspraken
hoe ieder kind op dezelfde wijze de zorg kan krijgen die het nodig heeft.
Vol enthousiasme en met de wil om er een succes van te maken zijn we van start gegaan. We hebben de
zorgcontinuïteit geborgd, onze teams ingericht en inmiddels vele kinderen geholpen. We hebben de eerste
stappen in de transformatie gezet en in nauwe samenwerking met gemeenten en jeugdhulpaanbieders
inmiddels al mooie resultaten geboekt. Zo is onder andere het grote aantal dyslexie-verwijzingen verminderd,
zijn er praktijkondersteuners jeugd en gezin bij huisartsen, worden er integrale zorgpakketten ingekocht,
neemt de inzet op de intensieve verblijfstrajecten duidelijk af en zijn deze trajecten sterk verkort. Op dit
moment werken we vanuit de gezamenlijke Groninger gemeenten en aanbieders nog steeds sterk samen aan
inkoop en transformatie.
Zoals bekend blijkt uit diverse rapporten en monitorgegeven dat er in de Groningse gemeenten bij een relatief
groot deel van de kinderen sprake is van stevige problematiek. Zo is er een relatief hoog percentage kinderen
dat opgroeit in armoede1 en gebleken is dat armoede grote effecten heeft op het gezond, kansrijk en veilig
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opgroeien van kinderen2. Ook is de kans op het ontstaan van kindermishandeling in diverse Groninger
gemeenten relatief hoog vanwege een hoge concentratie van risicofactoren3. Naast deze genoemde
problematiek hebben ook de spanningen rondom de aardbevingen effect op het opgroeien van kinderen4 en
zijn er relatief veel kinderen en ouders met verstandelijke beperkingen in de Groninger gemeenten.
Na de decentralisatie wordt er gelukkig vroegtijdig veel van deze problematiek bij kinderen en gezinnen
gesignaleerd en opgepakt. We hebben dan ook te maken met een sterk groeiend aantal kinderen in zorg. En
die groei in het aantal kinderen dat een gezins- of jeugdzorgarrangement heeft, zet zich in 2018 tot op heden
voort.
Met dit succes (want dat is het als je vroegtijdig signaleert dat kinderen en gezinnen hulp nodig hebben)
komen ook de tekorten. En degelijk als wij in Groningen zijn, hebben we eerst alle mogelijkheden die we zelf
hebben om die tekorten op te lossen, onderzocht. Veel data zijn geanalyseerd om onze eigen
verantwoordelijkheid, kansen en invloed te ontcijferen. Want die mogelijkheden zijn er zeker ook. De lessen
hieruit worden op dit moment geïmplementeerd in zowel onze sociale teams bij de gemeenten (onze
‘toegang’), de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement als in de afspraken met de
jeugdhulpaanbieders over inhoudelijke zorgverbetering.
Maar de implementatie van alle maatregelen die we zelf kunnen nemen, zal niet met terugwerkende kracht,
noch op hele korte termijn een tekort van ruim 20% oplossen. Het totale tekort op jeugdhulp in de regio
Groningen over 2017 komt uit op € 30 miljoen. Dat is simpelweg niet op te brengen door gemeenten. De groei
in aantallen kinderen – die zich nog steeds doorzet – vraagt om compensatie. Dat is ook ons heldere verzoek.
Recht uit het hart spreekt onze tong, in heldere en duidelijke taal: kom de belofte van uw voorganger voor
adequate middelen voor de uitvoering van onze zorgtaken na.
Tot slot willen wij u graag uitnodigen voor een bezoek aan Groningen, zodat we u de specifieke Groninger
situatie kunnen laten zien. Ook tonen we u dan graag enkele Pronkjewails van de Groningse jeugdzorg, die
laten zien dat de zorg voor de kwetsbare kinderen in onze regio steeds beter wordt.
Hartelijke groet,
namens alle Groninger (jeugd)wethouders,

Mattias Gijsbertsen
Wethouder Gemeente Groningen
Voorzitter Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
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En,

Johan Hamster
Wethouder Gemeente Stadskanaal
Portefeuillehouder Jeugdhulp Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
Groningen

Deze brief is opgesteld met instemming van de bestuurders van de volgende Groninger jeugdhulpaanbieders:
Accare (Peter Dijkshoorn & Wieteke Beernink), Lentis Jonx (Martin Sitalsing), Elker – ’t Poortje (Astrid
Veldhuizen), Cedin (Henk Wilbers) en Jeugdbescherming Noord (Nathalie Kramers).
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