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Geadviseerd besluit
Het college besluit: 

1. De concept zienswijze ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.

2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig
aan te passen en te verzenden aan de GRJR.

3. De financiële consequenties van ontwerpbegroting 2022 te verwerken in de 2e Tussenrapportage
2021.

Voorstel
Inleiding
Bijgaand ontvangt u de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), alsmede een aanbiedingsbrief van het 
dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (DB). 

De voorlopige jaarrekening 2020 resulteert in een onverwacht hoger tekort van € 3,2 miljoen, dan op 
basis van de kwartaal cijfers was voorzien. Het tekort wordt met name veroorzaakt door hogere kosten 
van voorgaande jaren op het landelijk contract (LTA) en inzet van meer zorg op met name de 
ambulante specialistische jeugdhulp als gevolg van de hoge wachtlijsten voor met name 
specialistische GGZ. De jaarrekening zal definitief worden vastgesteld tijdens de vergadering van het 
algemeen bestuur op 2 juli 2021, dit op basis van de door gemeenten gecontroleerde cijfers van 
zorgaanbieders en de controle door de accountant. De voorliggende jaarrekening betreft dus een 
voorlopig beeld. 

De ontwerpbegroting 2022 is qua omvang in lijn met de eerder vastgestelde kadernota 2022 van de 
GRJR. Wel is er sprake van een aantal onzekerheden mede als gevolg van Corona die de GRJR nu 
nog niet voldoende in beeld heeft. De GRJR vraagt de raden daarom actief mee te denken hoe zij 
hierbij betrokken kunnen worden anders dan een zienswijzetraject.

Het DB van de GRJR vraagt de raad om uiterlijk 23 juni 2021 een zienswijze op de ontwerpbegroting 
2022 aan het dagelijks bestuur van de GRJR kenbaar te maken. Vanwege deze deadline wordt een 
zienswijze van het college voorgesteld gehoord hebbende het advies van de commissie Samen 
Leven.



Beoogd effect
Een zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Gehoord hebbend het advies van de commissie 
Samen leven.

Relatie met beleidskaders
De Nota integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021.

Argumenten
1.1 De voorgestelde begroting 2022 is in lijn met de kadernota 2022 
De begrotingsuitgangspunten uit de Kadernota, en de raadsreacties daarop, zijn in de 
ontwerpbegroting toegelicht en uitgewerkt. Hierbij is voor alle onderwerpen de lijn van de Kadernota 
gevolgd.

2.1 De ontwerpbegroting 2022 zorgt voor een gewijzigde inleg van de gemeente Ridderkerk 
De ontwerpbegroting resulteert in een aanpassing van de inleg voor Ridderkerk voor 2022. 

3.1 De portefeuillehouder heeft mandaat nodig om zienswijze kenbaar te maken 
Dit maakt op basis van advies van de commissie Samen leven aanpassingen aan de concept 
zienswijze mogelijk. 

Overleg gevoerd met
De portefeuillehouder, de domeincontroller en financieel adviseur, teamleider en manager domein 
Maatschappij.

Kanttekeningen
1.1 De aard van de gemeenschappelijke regeling beperkt de invloed
De besluitvorming van begrotingen van de GRJR is gebaseerd op het principe van een 2/3 
meerderheid. De gemeente Ridderkerk heeft in het Algemeen Bestuur van de GRJR slechts beperkte 
invloed.

Uitvoering/vervolgstappen
Op basis van de zienswijzen van de 15 gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de 
ontwerpbegroting 2022 op de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2021.

Evaluatie/monitoring
Op basis van de bestuursrapportages die worden aangeboden aan het algemeen bestuur, wordt de 
opvolging van in de zienswijze opgenomen aandachtspunten nauwgezet gevolgd.

Financiële informatie
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2020 af met een voorlopig 
nadelig resultaat van € 3,2 miljoen waarvan naar rato € 90.714  voor rekening komt van de gemeente 
Ridderkerk. Deze is opgenomen in de jaarrekening Ridderkerk 2020. Over een bedrag van € 5,5 
miljoen is nog geen definitief akkoord met de zorgaanbieders, dit volgt voorafgaand aan de definitieve 
vaststelling van de jaarrekening 2020 door het Algemeen Bestuur. Dit verschil is substantieel lager 
dan de afgelopen jaren, door betere sturing en versterking van de informatiepositie door de GRJR.

De totale omvang van de ontwerpbegroting is € 247.509.524 en daarmee €823.366 hoger dan de 
Begroting 2021. De ontwerpbegroting resulteert in een aanpassing van de inleg voor Ridderkerk voor 
2022. De omvang ervan is voorlopig € 8.341.087 en is gebaseerd op het zorggebruik over de 
afgelopen 2 jaar middels de vlaktaks op basis van de voorlopige jaarrekening 2020. De voorlopige 
inleg is circa 9 ton hoger dan begroot, dit is het gevolg van een hoger zorggebruik dan begroot over 
2019 en 2020.  De definitieve inleg wordt gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2020 en definitieve 
begroting 2022 en wordt verwerkt in de tweede tussenrapportage. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met extra middelen vanuit het Rijk.



Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Overige PIJOFACH zaken
N.v.t.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Ja.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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4. Zienswijzebrief.docx




