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Betreft: Afrekening vlaktaks Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Geachte raadsleden

De gemeente Ridderkerk is op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp en
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Om dit te kunnen realiseren
werken momenteel 15 gemeenten met elkaar samen in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond (GRJFI). De GRJR is sinds 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken
en het realiseren van voldoende aanbod van jeugdhulp door middel van het contracteren danwel
subsidiëren van aanbieders van specialistische jeugdhulp, uitvoerders van jeugdbescherming en
jeugdreclassering en het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis)

Met de begroting 2023 van de GRJR hebben de samenwerkende gemeenten de doelstellingen en de
middeleninzet voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen voor het
komende jaar bepaald. Ten opzichte van voorgaande begrotingen van de GRJR is bij de begroting 2023
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eén ervan is het principe van realistisch begroten en daarmee het
niet meer toepassen van de zogeheten vlaktakssystematiek. Hierover bent u op 2 juli 2022 geïnformeerd
en heeft u uw zienswijze kenbaar gemaakt. Hierin heeft u o.a. het belang van realistisch begroten
benadrukt. Middels deze brief informeren wij u over de afrekening van de vlaktaks

Sinds 2015 is de vlaktaks aIs vereveningssystematiek toegepast. De inleg, die gemeenten over een
afgerond jaar te veel of te weinig hebben betaald, werd tot nu toe verrekend met de inleg in een aantal
volgende jaren. Hierdoor zagen we als deelnemende gemeente niet direct onze lastenrealisatie en dus
ook niet de effecten van onze sturingsmaatregelen op de kosten. De GRJR heeft daarom besloten om de
systematiek niet meer toe te passen en met de jaarrekening 2022 de realisatieverschillen direct af te
rekenen. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om nog één keer de openstaande bedragen te
vereven en

De realisatieverschillen over de jaren 2015 tot en met 2019 zijn in de afgelopen jaren volledig verevend.
De nog openstaande verschillen tussen inleg en realisatie van de gemeente Ridderkerk bestaan
enerzijds uit de helft van het openstaande bedrag uit 2020, omdat de eerste helft al is verrekend met de
bijdrage aan de begroting 2022, en anderzijds uit het gehele openstaande bedrag uit de jaarrekening
2021, omdat deze niet meer in de inleg voor de begroting 2023 is meegenomen



Vanuit de GRJR hebben de deelnemende gemeenten een overzicht ontvangen waarin per gemeente is
opgenomen of een bedrag aan de GRJR betaald moet worden, omdat de zorgkosten hoger waren dan de
inleg. Of dat de desbetreffende gemeente een bedrag van de GRJR ontvangt, omdat de inleg in de
afgelopen periode hoger was dan de uiteindelijk gemaakte zorgkosten

De gemaakte zorgkosten waren voor de gemeente Ridderkerk hoger dan de door de GRJR ontvangen
inleg, onder andere vanwege uitgestelde zorg als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat de
gemeente Ridderkerk dit jaar een bedrag van € 892.679,- aan de GRJR moet betalen. De financiële
effecten hiervan worden meegenomen in de jaarrekening 2022 van de gemeente Ridderkerk
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