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Geachte leden van de raad,
Inleiding
In uw vergadering van 23 september jl. heeft u ingestemd met een aantal wijzigingen in de
Gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid & zorg (PG&Z) Groningen. Eén van
deze wijzigingen betreft besluiten, die via het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
regeling PG&Z worden voorgelegd, door het college genomen mogen worden.
Als college vinden wij het belangrijk u te informeren over de ontwikkelingen binnen de
jeugdhulp, dus ook over besluiten die hierover genomen worden door de Groninger
gemeenten binnen de Gemeenschappelijke regeling PG&Z. In deze memo leest u over
onze besluitvorming over de verdeelsleutel voor gezamenlijke en solidaire kosten jeugdhulp
voor de jaren 2021 en 2022.
Gezamenlijke en solidaire kosten jeugdhulp
De Groninger gemeenten dragen een aantal kosten in gezamenlijkheid. Deze uitgaven
betreffen onder andere de bedrijfsvoeringskosten van de Regionale Inkooporganisatie
Groninger Gemeenten (RIGG) en bepaalde vormen van jeugdhulp en niet-cliëntgebonden
kosten.
In 2018 is door de gemeenten ingestemd welke kosten onder het solidaire pakket voor de
jaren 2019 en 2020 vallen en hoe deze kosten verdeeld worden over de gemeenten.
Deze kosten betreffen:
- de gezamenlijke kosten voor:
A. niet-cliëntgebonden kosten; subsidies en voorzieningen en de
bedrijfsvoeringskosten van de RIGG;
B. de beschikbaarheidskosten voor crisisverblijf en het Poortje;
- de solidariteit voor:
C. de Jeugdhulp die wordt verleend door de Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
en de Jeugdhulp Plus.
Als verdeelsleutel is gekozen voor het gemiddelde van de verdeelsleutels van 2015 – 2018.
De reden hiervoor was dat deze verdeelsleutel is gebaseerd op meerdere relevante
indicatoren (het objectief verdeelmodel) en daarmee de eerlijkste verdeling geeft.
Verdeelsleutel jaren 2021 en 2022
Aan de colleges van de Groninger gemeenten is door het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling PG&Z het voorstel voorgelegd om de verdeelsleutel 2019 –
2020 te continueren voor de jaren 2021 – 2022 en dan te evalueren. Door ons is ingestemd
met dit voorstel.
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De kosten die de Groninger gemeenten gezamenlijk dragen, zijn in totaal circa 14.5 miljoen
euro. Dit budget is onder te verdelen in een bedrag van € 3 miljoen voor de
bedrijfsvoeringskosten RIGG en € 11.5 miljoen euro voor de niet-cliëntgebonden kosten en
een aantal vormen van jeugdhulp. De bijdrage van Het Hogeland aan deze gezamenlijke
kosten is 8,10%. Dit betreft een budget van circa € 1.174.500. Deze kosten zijn structureel
opgenomen in de begroting.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris
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