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Schriftelijke vragen over de gevolgen van tekorten van 
gemeenten in het sociale domein 

Geachte mevrouw Oudman, 

Hierbij ontvangt u onze antwoorden op uw schriftelijke vragen over de tekorten op de uitvoering van de 
Jeugdwet zoals u die ons heeft gesteld in uw brief van 7 november jl. 

1. Wordt de voortgang van de decentralisatie van de Jeugdzorg gemonitord vanuit de provincie? 

Antwoord 
Nee. Bij de overdracht van jeugdzorg van provincie naar gemeenten is in Provinciale Staten besloten tot een 
warme overdracht. Wij hebben onze kennis en kunde aan de gemeenten overgedragen en hen geholpen bij het 
opstellen van structuren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid lag bij de gemeenten. Met de beschikbare 
middelen hebben wij niks te maken gehad, daarover hadden gemeenten een relatie met het rijk. De 
decentralisatie is destijds gepaard gegaan met een bezuinigingsslag door het Rijk in de veronderstelling dat het 
efficiënter kon doordat alles in één hand kwam. Alle taken zijn overgedragen en wij hebben nu geen enkele rol 
meer in dit dossier. 
Wij monitoren alleen indirect (de financiële effecten van) de decentralisatie van de jeugdzorg binnen het 
algemene toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Als toezichthouder heeft de 
provincie een rol in het voorkomen dat gemeenten niet meer aan een bepaald minimumniveau van 
taakuitoefening voldoen, dan wel er een structureel tekort ontstaat op de begroting van een gemeente. Het 
sociaal domein is geen onderdeel van het interbestuurlijk toezicht (IBT). Vanuit het IBT wordt wel rekening 
gehouden met een spill-over effect van tekorten in het sociale domein naar andere beleidsdomeinen, maar dit is 
nog niet geconstateerd. De gemeente Stadkanaal heeft wel in de media aangegeven de voorzieningen onder 
druk te zien staan. Zie ook ons antwoord bij vraag 4. 

2. Herkent u de zorgen over de tekorten op het sociaai domein die er bij veel gemeenten in onze 
provincie leven? 

Antwoord 
Ja, de zorgen zijn absoluut herkenbaar. Op 13 juni 2018 hebben de Groninger (jeugd)wethouders een 
brandbrief gestuurd aan de minister over de tekorten Jeugdhulp in de regio Groningen. Naar aanleiding daarvan 
heeft er ambtelijk een gesprek plaatsgevonden tussen provincie en Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en 
is afgesproken dat de provincie desgewenst ondersteuning kan bieden bij de lobby in Den Haag. 
Ook zullen wij in het IPO inbrengen dat een actieve houding van de provincies in de lobby omtrent de financiële 
gevolgen van de decentralisatie aan de orde is. 
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3. Bent u bereid om samen op te trekken met de gemeenten? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u 
daarvoor? 

Antwoord 
Ja. Zie ook ons antwoord onder vraag 2. Wij zijn actief in gesprek met de VGG om te bezien op welke wijze de 
provincie de gemeenten hierin kan ondersteunen. Dit vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
aanpak van maatschappelijke (kern)opgaven, zoals ook is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP). 
Een slechte(re) financiële situatie van veel gemeenten raakt aan hun taakuitoefening en daarmee ook aan de 
gezamenlijke kerntaak van de kwaliteit van het openbaar bestuur, alsmede mogelijk eveneens aan de eigen 
doelen van de provincie. Immers, om de tekorten op het sociaal domein te dekken, kunnen gemeenten 
genoodzaakt zijn budgetten te gebruiken die ze oorspronkelijk voor andere opgaven hadden beoogd. Tevens 
kan de meerjarenraming qua structureel evenwicht onder druk komen te staan, waardoor toezicht op de 
gemeenten moet worden ingesteld. 

4. Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinanciën. Is er reden tot 
zorg op dat vlak? 

Antwoord 
Ja. De huidige financiële tekorten in het sociaal domein zijn onmiskenbaar direct van invloed op de financiële 
positie van de gemeenten. Het geldt met name voor de Oost-Groninger gemeenten, maar ook de DAL-
gemeenten en het huidige cluster Groningen-Haren-Ten Boer kampen met forse (en naar het zich laat aanzien) 
structurele tekorten in het sociaal domein. De gemeente Midden-Groningen haalde het landelijk nieuws 
vanwege de hoge uitgaven voor jeugdzorg, waardoor zij in financieel zwaar weer zit en vreest onder toezicht te 
worden gesteld. De gemeente Stadskanaal heeft aangegeven met name vanwege de toenemende tekorten op 
het gebied van jeugdzorg, de komende jaren diep in het rood te komen. 

Verdere ontwikkelingen 
Omdat de gevolgen van de gemeentelijke financiële tekorten op het sociaal domein zich niet beperken tot de 
gemeenten in onze provincie noch tot de uitoefening van de gemeentelijke taken binnen dat terrein, is de 
problematiek ook opgepakt in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Aan het bestuur van het IPO is in haar 
vergadering van 15 november 2018 voorgesteld in te stemmen met een provinciale ambtelijke inventarisatie van 
de problematiek van de gemeentelijke financiële tekorten op het sociaal domein, waarin gekeken wordt naar: 
• de omvang van het probleem; 
• de impact van de tekorten, o.a. op de realisatie van provinciale doelen. 

Afgesproken is dat het voorstel met een aangescherpte vraagstelling de volgende IPO-bestuursvergadering 
terugkomt. Wij zullen, in het verlengde van het antwoord op vraag 2, pleiten voor een nog meer actievere 
houding van het IPO, ook vanuit het oogpunt van structureel sluitende meerjarenbegrotingen en het daaraan 
verbonden financieel toezicht. 
Nu minister De Jonge begin oktober een onderzoek naar de tekorten bij de financiering van de jeugdzorg heeft 
aangekondigd (https://www.ieuqdzorqnederland.nl/actueel/minister-onderzoekt-qemeentelilke-tekorten/),  
ontstaat er voor ons meer ruimte binnen dit dossier. Dit laat echter onverlet onze verantwoordelijkheid om als 
toezichthouder, zoals gezegd, op dit moment een (stevig) signaal af te geven in IPO-verband. Het is immers 
onbetwist dat een groot aantal gemeenten op termijn het minimumniveau niet meer haalt als de kosten op het 
sociaal domein/jeugdzorg zich handhaven op het huidige niveau of nog verder toenemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

sedeput^rde Staten van Groningen: 

^ , voorzitter. 

, locosecretaris. 
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