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WMO-Burgerplatform Ridderkerk 

Onderwerp: Advies begroting 2105 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 

Rijnmond  

Geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 oktober 2014, 

agendapunt 4 

A. Algemeen 

Met de vastgestelde begroting 2015 heeft het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond 

de basis gelegd om de verschillende vormen van jeugdhulp te kunnen inkopen en 

continuïteit in dienst- en hulpverlening te waarborgen. Dit is gerealiseerd in moeilijke 

omstandigheden, waaronder onvolledige en veranderende gegevens. Onze oprechte 

waardering dat zoveel is bereikt.  

Wij realiseren ons dat door het Regionaal Transitie Arrangement een budgetgarantie 

is afgegeven aan tweede lijn voorzieningen. We realiseren ons tevens dat belangrijke 

gegevens pas bekend zijn geworden na het afsluiten van het Regionaal Transitie 

Arrangement, en dat zelfs nu nog niet alle gegevens bekend zijn. Dit stelt de partners 

voor nieuwe en moeilijk uitdadingen.  

 

B. Knelpunten 

Wij constateren vier knelpunten:  

1. Afwenteling van tekorten en financiële risico’s op de lokale jeugdhulp; 

2. Onduidelijk hoe de efficiency in de tweede lijn wordt gerealiseerd; 

3. Geen voorziening voor de aanloopverliezen van het Jeugd en Gezin Team; 

4. Geen innovatief budget voor de versterking van de informele zorg. 

Toelichting 

Ad 1. Afwenteling van tekorten en financiële risico’s op de lokale jeugdhulp 

De frictiekosten van Jeugdzorg Plus, de risico’s van kostenoverschrijdingen door AWBZ-

voorzieningen (beiden tweede lijn voorzieningen) en de afspraken die zijn gemaakt in het 

Regionaal Transitie Arrangement leiden er toe dat er minder financiële ruimte overblijft 

voor de eerste lijn zorg of de basiszorg via de Jeugd en Gezin Teams. Dit is tegengesteld 

aan de doelstelling om een verschuiving te laten plaatsvinden van de tweede lijn 

(specialisme) naar de eerste lijn (preventie, vroegtijdige ingrijpen, hulp in de directe 

omgeving). Dit is een verkeerd signaal, ook al zouden de tegenvallende kosten eventueel 

alsnog door het rijk kunnen worden vergoed dan wel kunnen worden gedekt uit 

(eventueel) vrijvallende middelen van de stadsregio. Deze aanpak kan een trend zijn om 

andere extra kosten van nieuwe tegenvallers (PGB, verschillen in cijfers tussen 

zorginstellingen en het rijk) ook te verhalen op de lokale zorg.  

Ad 2. Onduidelijk hoe de efficiency in de tweede lijn wordt gerealiseerd 

De verhouding regionaal – lokaal budget is thans 78,5 – 21,5. Het streven is om dit in 

2016 te veranderen in 65 – 35. Gelet op het bovengenoemde knelpunt is dit een zeer 

moeilijke opgave. Om dit toch te realiseren is het absoluut noodzakelijk dat de tweede 

lijn voorzieningen een grote efficiency slag maken. Dit betreft zowel de drie sectoren 

intern (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugd met een beperking) als tussen de drie 

sectoren onderling. Dit vereist een zeer strakke sturing. Een taakstellend plan van 

aanpak waar/hoe/wanneer dit zal worden gerealiseerd ontbreekt. Het feit dat de tweede 

lijn voorzieningen er (nog) niet in zijn geslaagd om tot meer samenwerking, efficiency en 

kostenbesparing te komen, biedt vooralsnog weinig vertrouwen. De komende periode 

moet worden benut om dit strak te regisseren.  
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Ad 3. Geen voorziening voor de aanloopverliezen van het JGT 

De eerste lijn (Jeugd en Gezin Team en huisartsen) wordt geacht 80 % van de 

zorgvragen tot een oplossing te brengen en de nazorg te verrichten van de 20 % 

zorgvragen die zijn aangewezen op de tweede lijn. Ook hebben zij een taak om het 

voorveld  (nulde lijn) te versterken in hun preventieve activiteiten.  Dit is een grote 

opgave voor de Jeugd en Gezin Teams. Een goed functionerend Jeugd en Gezin Team is 

voorwaardelijk om de kosten in de tweede lijn te kunnen terugdringen.  

Het Jeugd en Gezin Team wordt gevormd door professionals die afkomstig zijn van 

verschillende organisaties. Medewerkers moeten worden bijgeschoold en het 

productieproces moet nog worden georganiseerd.  Het is niet reëel te veronderstellen dat 

de Jeugd en Gezin Teams vanaf 1 januari 2015 meteen voor de volle 100 procent 

operationeel zullen zijn. Er moet rekening worden gehouden met substantiële 

aanloopverliezen. Om toch de gewenste productie te kunnen leveren is in de 

beginperiode een extra financiële impuls vereist. Hierin is niet voorzien. 

 

Ad 4. Geen innovatief budget voor de versterking van de informele zorg 

Een kernthema van de transformatie is dat de cliënten meer in hun eigen kracht komen 

(zelfregie, zelfverantwoordelijkheid) en meer gebruik maken van de steun van hun 

sociale omgeving. Deze omslag vereist een investering in de versterking van de informele 

zorg (mantelzorg, vrijwilligerswerk en lotgenotenhulp). Het innovatieve budget van 1%  

van het Regionaal Transitie Arrangement is ook bedoeld om risico’s in 

plaatsingsmogelijkheden bij de tweede lijn voorzieningen op te vangen. Innovatie van de 

informele zorg wordt niet genoemd als prioriteit.  

 

C.  Advies 

1. De tegenvallers terugleggen bij de probleemeigenaar 

Adresseer de tegenvallers van de decentralisatie primair aan de staatssecretaris van 

VWS of de Transitie Autoriteit Jeugd. Dit zijn frictiekosten die rechtstreeks 

voortvloeien uit de decentralisatie. Mocht dit onverhoopt geen soelaas bieden, dan is 

dit een nieuw feit voor het Regionaal Transitie Arrangement.  

Creëer een eenmalige bijzondere voorziening op de balans, leidend tot een tijdelijk 

negatief vermogen. Adresseer het tekort in de volgende contractperiode alsnog aan 

de desbetreffende sector. Bespreek met de partners of er tijdens de lopende periode 

maatregelen kunnen worden genomen om de tegenvallers zoveel als mogelijk alsnog 

op te vangen. 

 

2. Een kader stellend plan van aanpak efficiency maatregelen 

Geef een opdracht voor een kader stellend plan van aanpak op voor 

kostenbesparingen in de tweede lijn voorzieningen zodat de verhouding 65 % 

regionaal – 35 % lokaal vanaf 2017 is gerealiseerd. Besparingen kunnen worden 

bereikt door veel nauwere samenwerking tussen de diverse tweede lijn voorzieningen 

onderling en betere samenwerking tussen de tweede lijn en eerste lijn (voorzorg, 

afstroom en nazorg).  

 

3. Een extra budget voor aanloopkosten Jeugd en Gezin Teams 

Investeer in de startfase extra in de aanloopkosten van het Jeugd en Gezin Team 

zodat de basiszorg vanaf het eerste jaar volledig operationeel is c.q. de voorwaarden 

zijn gecreëerd om de besparingen in de tweede lijn te realiseren. 
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4. Een innovatief budget voor versterking informele zorg 

Stel een innovatief budget beschikbaar voor de versterking van de informele zorg 

(mantelzorg, vrijwilligerswerk, lotgenotenhulp) zodat de sociale omgeving effectief 

ondersteunend kan zijn voor de cliënt. 

 

5. De dekking van de extra kosten 

De financiering van de kosten voortvloeiend uit advies 3 en 4 kan worden gedekt uit 

de middelen die beschikbaar komen uit de voorziening zoals genoemd in advies 1. 

 

6. Op alle overige punten van het besluit van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp 

Rijnmond adviseren wij instemmend. 

 

Met dit advies beoogt het WMO-Burgerplatform Ridderkerk uitsluitend een positieve 

bijdrage te leveren aan een betere jeugdhulp voor de burgers (kinderen en ouders) van 

Ridderkerk. 

 

Namens de taakgroep Opvoeden en Opgroeien 

 

Eddie Rondelez 

Coördinator  

e.rondelez@chello.nl 

 


