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1. Aanbiedingsnota 

1.1 Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

U heeft de jaarstukken van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond over het jaar 2016 voor u. Zij 

vormen het sluitstuk van de budgetcyclus voor het boekjaar 2016 en bestaan uit het jaarverslag en de 

jaarrekening. Wij leggen hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel beheer in het 

dienstjaar 2016. Het Algemeen Bestuur wordt met deze stukken in staat gesteld om zijn controlerende taak te 

vervullen. 

Nieuwe taak 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van de 

jeugdhulp binnen hun gemeenten. Binnen de regio Rijnmond is ervoor gekozen deze samenwerking in de vorm 

van een Gemeenschappelijke Regeling vorm te geven. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van de 

transitie: de overgang naar een nieuw systeem. Vanaf 2016 is naast de transitie ook de transformatie centraal 

komen te staan. 

 

Veel bereikt in 2016 

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de transitie van de jeugdzorg, zodat er voldoende kwalitatief goede 

jeugdhulp beschikbaar zou zijn voor de jeugdigen en de gezinnen in de regio Rijnmond. In 2015 heeft de 

transitie vorm gekregen, waarna in 2016 de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 

Rijnmond en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag zijn gegaan met vier actielijnen voor de transformatie van 

de jeugdhulp in de regio Rijnmond. 

Daarnaast is aandacht besteed aan het inrichten van de samenwerkingsorganisatie om de bovenlokale 

vraagstukken met betrekking tot jeugdhulp verder vorm te geven. Tenslotte lag er de opdracht om de 

opgelegde bezuinigingen te realiseren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we onze 

doelstellingen in grote lijnen bereikt hebben.  

Opbouw jaarstukken  

De doelstelling voor het beleid en de in 2016 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn in de 

jaarstukken in het programma per segment weergegeven. De financiële weerslag hiervan is terug te vinden in 

de (programma) jaarrekening. De jaarrekening volgt voor wat betreft de programma-indeling de indeling van 

de begroting 2016 en functioneert in die zin ook als ‘spiegel’ van de begroting. 

 

Resultaat 2016 

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2016 af met een voordelig resultaat, dat na 

verwerking van de mutaties in de reserves, € 4,5 miljoen bedraagt. Het positieve resultaat wordt vooral 

veroorzaakt door meevallers met een incidenteel karakter. 

Algemeen Bestuursbehandeling 

Het Algemeen Bestuur behandelt de voorlopige jaarstukken, vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 27 maart 

2017, in zijn vergadering van 13 april 2017. Definitieve behandeling zal plaatsvinden in het AB van 29 juni 2017. 

 

Het Dagelijks Bestuur  
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1.2 Leeswijzer 

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de opbouw van de 

jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling gelijk is aan de programmabegroting voor dat jaar. De 

jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening 

(de financiële verantwoording waarop de controleverklaring betrekking heeft). 

Jaarverslag 

De programmaverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Het bevat de beleidsmatige 

verantwoording over 2016. Deel I geeft de achtergrond en het kader van de gemeenschappelijke regeling weer 

met de speerpunten van 2016. Deel II geeft de resultaten weer van de gemeenschappelijke regeling per 

segment.  

Bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programmabegroting in 2016 zijn benoemd, wordt ingegaan op 

de vraag of we bereikt hebben wat we ons tot doel hebben gesteld en wat we daarvoor hebben gedaan. Indien 

van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen een korte doorkijk naar 2017 gegeven. 

In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten) schrijft voor welke verplichte paragrafen moeten worden opgenomen in het 

jaarverslag. Voor de GRJR zijn dit paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering en 

bedrijfsvoering. Daarnaast zal de GRJR zich ook uitspreken over de begrotingsrechtmatigheid in een extra 

toegevoegde paragraaf 3.4. De paragrafen geven, als een dwarsdoorsnede van het programma Jeugdhulp, 

inzicht in een aantal bedrijfsvoering aspecten van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Jaarrekening 

In hoofdstuk 4 is de financiële vertaling van het gevoerde beleid te vinden, die bestaat uit de 

programmarekening (staat van baten en lasten) en de balans met toelichting. De programmarekening bevat 

een overzicht van de exploitatieresultaat van het beleidsveld bovenlokale Jeugdhulp. Gemeenschappelijke 

regelingen zijn verplicht om in de jaarstukken ook in de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen 

op te nemen. Aangezien er op de gemeenschappelijke regeling geen enkele SISA-regeling van toepassing is, is 

deze SISA-bijlage (Single Information, Single Audit) leeg opgenomen in de jaarstukken van 2016. 
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2. Jaarverslag 

2.1 DEEL I: ACHTERGROND EN KADER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
 

2.1.1 Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jeugdhulp binnen hun 

gemeenten. Dit is een lokale verantwoordelijkheid waarbij geldt dat gemeenten op een aantal onderwerpen 

samen dienen te werken in regionaal verband. Binnen de regio Rijnmond is ervoor gekozen deze samenwerking 

in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) vorm te geven. De deelnemende gemeenten in de GR 

besluiten gezamenlijk wat wel en niet binnen de GR wordt ingekocht.  

De GR is  een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en baseert zich op de lokale beleidsplannen van 

gemeenten. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities 

kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de 

beleidsvoornemens van de gemeenten. De gezamenlijke aanpak en uitgangspunten zijn verwoord in het 

implementatieplan “Acht is meer dan duizend” (mei 2013) en het Regionaal Transitie Arrangement (oktober 

2013). 

2.1.2 Regionale samenwerking 

Op grond van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om op een 

aantal onderwerpen in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal 

niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben deze samenwerking 

vormgegeven in een regio die gelijk is aan de Veiligheidsregio en de GGD-regio. Doorslaggevend hierbij was 

onder meer het creëren van een voldoende omvang om specialistische zorg en 7/24 crisisopvang beschikbaar 

te houden en schaalvoordelen te creëren in aanbod en vraag. 

2.1.3 Regionaal Transitie Arrangement (RTA) 

Binnen de jeugdwet is bepaald dat cliënten die in zorg zijn op 31 december 2014 over geheel 2015 dit recht op 

zorg houden. Voor pleegzorg geldt een onbepaalde duur (tot het 18e levensjaar) en voor de justitiële jeugdzorg 

kan dit voor bepaalde cliënten ook langer dan 1 jaar zijn. Dit overgangsrecht is onomstreden. In 2013 is van de 

kant van de huidige financiers en aanbieders aangegeven dat deze wettelijke bepaling alleen onvoldoende 

zekerheid bood om de continuïteit van zorg in 2015 te kunnen garanderen. Op landelijk niveau is daarom 

tussen Rijk, VNG en IPO afgesproken dat elke regio van samenwerkende gemeenten een transitiearrangement 

moest opstellen. In het transitiearrangement van de regio Rotterdam-Rijnmond is op 31 oktober 2013 

afgesproken uit te gaan van een overgangsperiode van minimaal 2 jaar. Dat wil zeggen 2015 en 2016. Kern van 

de gemaakte afspraken was dat de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond zorgcontinuïteit boden 

vanaf 2015 en dit zo veel mogelijk door lieten lopen in 2016. Concrete afspraken tussen gemeenten en 

aanbieders waren: 

 Zorginkoop bij de huidige aanbieders; 

 Voorlopig geen nieuwe aanbieders; 

 Bestaande financieringssystemen blijven; 

 Forse transformatietaak voor bestaande aanbieders. 

 

De afgegeven budgetgarantie in het RTA bedroeg de door het Rijk door te voeren korting minus een 

aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale budget vanaf 1 januari 2015 om risico ́s in 

plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er in 2016 2% 

aanvullend omgebogen is. 
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2.1.4 Speerpunten 2016 

Voor het jaar 2016 heeft de GR een aantal speerpunten benoemd die hoog op de agenda hebben gestaan. 

Hieronder wordt per speerpunt een korte toelichting gegeven. 

a) Verschuiving van regionale naar lokale inkoop 

Binnen Jeugd GGZ is vanaf 2015 een verschuiving ingezet van regionale- naar lokale inkoop, voor een sterkere 

verbinding tussen JGGZ en het lokale veld.  

 Vanaf 1 januari 2016 valt de inkoop van GGZ-begeleiding (AWBZ/JGGZ) onder de lokale inkoop.  

 In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een verdere verschuiving naar de lokale inkoop vanaf 

2017: 

 Per 1 januari 2017 wordt de inzet van JGGZ in lokale teams lokaal ingekocht, waarmee meer ruimte 

komt voor gemeenten om goede invulling te geven aan de taken en rollen van JGGZ in lokale teams; 

 Per 1 januari 2017 wordt de dyslexie lokaal ingekocht, waarmee de koppeling met de lokale structuur, 

waaronder het onderwijs kan worden verbeterd. 

 Per 1 januari 2017 wordt de GBGGZ lokaal ingekocht. De GBGGZ wordt veelal geleverd door lokaal 

gevestigde praktijken, waardoor via lokale inkoop intensievere samenwerking op lokaal niveau kan 

worden aangegaan.  

 

De DBC’s van dyslexie en GBGGZ zijn eind 2016 hard afgesloten door de overgang naar de lokale inkoop. 

Afgesproken is dat voor doorlopende trajecten de gemeenten zorgcontinuïteit faciliteren. 

Met de verschuiving van de inkoop GBGGZ en dyslexie van regionaal naar lokaal zijn met de vrijgevestigde 

praktijken gesprekken gevoerd, vanwege zorgen over de gevolgen van deze verschuiving voor de 

administratieve lasten. Gemeenten hebben in 2016 de JGGZ inzet in lokale teams, dyslexie en GBGGZ 

aanbesteed of de contracten voor één jaar overgenomen van de GR-JR. Aan de gemeenten is de oproep gedaan 

de aanbesteding zo in te richten dat kleine partijen mee kunnen doen en zoveel mogelijk de landelijke 

standaarden voor verantwoording en registratie te volgen.  

b) Het uitwerken van de transformatiedoelstellingen 

Na de transitie, gaan de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en 

jeugdhulpaanbieders samen aan de slag met vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio 

Rijnmond. De vier actielijnen zijn: de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van 

de transformatie; de specialistische jeugdhulp door ontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend en in 

samenhang; samenwerking rondom veiligheid; en leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.  

In het voorjaar 2016 hebben de 15 gemeenten, zorgaanbieders en andere partners in de regio de prioriteiten 

benoemd tijdens een verkenning langs alle gemeenten en partners. In het najaar 2016 is de 

Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de GRJR. 

Via de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 2018, heeft de GRJR in 2016 de eerste stap gezet naar meer 

vraaggerichte, integrale, verbindende en samenhangende jeugdhulp. 

c) Stimuleren van vernieuwing en innovatie en toewerken naar integrale en domeinoverstijgende jeugdhulp 

d) De vormgeving van een meer uniforme regionale productenstructuur 

Met de decentralisatie van de jeugdhulp per 2015 is er voor gemeenten ruimte ontstaan om de inhoudelijke 

verbinding tussen de verschillende domeinen beter vorm te geven. In de regio Rijnmond is in eerste instantie 

besloten de historische inkoop- en bekostingsvormen over de nemen, zodat er een zachte landing kon worden 

georganiseerd en zodat er voldoende tijd zou zijn om de nieuwe inkoop vorm te geven. . Na afloop van deze 

overgangsperiode moet er een inkoop van jeugdhulp komen die stuurt op integrale hulpverlening gericht op de 
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vraag van de jeugdige. Hierdoor moet een inhoudelijk betere hulp aan jeugdigen ontstaan. Op 8 december 

2016 heeft het AB besliten te willen komen tot een resultaatgerichte inkoop. De belangrijkste argumenten 

hiervoor waren de volgende: 

 Betere focus op resultaat;  

 Integrale levering voorkomt meerdere trajecten naast elkaar; 

 Duidelijke positionering van opdrachtgeverschap; 

 Meer ruimte voor aanbieders en professionals voor het hoe; 

 Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken; 

 Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording; 

 Transformatie aanbod (betere, meer samenhangende hulp tegen reële prijs i.p.v. langlopende P X Q 

trajecten); 

 Betere marktwerking. 

 

e) Evaluatie Regionaal Transitie Arrangement(RTA) 

In het laatste kwartaal van 2015 het RTA geëvalueerd om op basis van deze evaluatie de te bepalen of het 

wenselijk is deze ook in 2017 te verlengen. Voor dit onderzoek zijn gemeenten, aanbieders en 

cliëntvertegenwoordigers bevraagd over de doelen van het RTA. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn de volgende: 

Zorgcontinuïteit 

In de regio Rijnmond is zorgcontinuïteit geboden, dit was een verplichting uit de Jeugdwet. Het RTA heeft 

gezorgd voor continuïteit van instellingen en daarmee indirect bijgedragen aan het leveren van zorgcontinuïteit 

aan cliënten. 

Transitie en transformatie 

Met betrekking tot de transitie en transformatie is er in het eerste jaar van het nieuwe jeugdhulpstelsel al veel 

bereikt: opbouw van de gemeentelijke toegang (wijkteams), samenwerking tussen tal van partijen, inregeling 

van nieuwe systemen, verder op vorm geven aan ambulantisering. Het RTA biedt daarnaast volgens gemeenten 

een kader van waaruit zij met aanbieders kunnen (samen)werken aan het realiseren van de 

transformatiedoelen, in die zin dat hierin de gezamenlijke doelen zijn benoemd en vastgelegd. 

Bezuinigingen en frictiekosten 

In het RTA is afgesproken dat de aanbieders eventuele frictiekosten niet in rekening brengen bij gemeenten en 

dat is ook niet gebeurd. 

Op regionale schaal zijn de gewenste bezuinigingen grotendeels gerealiseerd. Gemeenten zien hier lokaal 

echter wel verschillen en zij relateren dit aan het gegeven dat toeleiding naar gespecialiseerde zorg vooral een 

zaak is van het functioneren van wijkteams en huisartsen. Kostenbeheersing in de zin dat aanbieders minder 

dure (alternatieve) en integrale arrangementen ontwikkelen is voor gemeenten nog te weinig zichtbaar. 

Gemeenten en aanbieders hebben gezamenlijk geconcludeerd met elkaar door willen om in de komende 

periode in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuw inkoopmodel dat meer ruimte biedt aan transformatie 

en innovatie in de zorg. Van belang is vooral het goede van het RTA te behouden. 

f) Doorontwikkeling van een (regionaal) outcomemodel 

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verplicht om in hun beleidsplan aan te geven welke outcome-criteria 

(criteria voor de uitkomsten van de hulp) voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Outcome indicatoren zijn 

een instrument om aan de hand van de verschillende scores van aanbieders op een indicator het gesprek met 

hen aan te gaan over de geleverde prestaties. Er zijn in de jeugdhulp weinig evidence based interventies. De 

kwaliteit lijkt vooral te kunnen worden verbeterd door het beschikken over deskundige hulpverleners. De vraag 
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is hoe deze een spiegel voor te houden om te komen tot een zinnig gesprek over de geleverde prestaties en 

bestede middelen. Scores zijn erg afhankelijk van de populatiesamenstelling bij een instelling. Kortom, de kern 

is het gesprek over de scores op de indicatoren, niet de scores zelf.  

Al eerder had het NJi aangegeven dat uitval, tevredenheid over het nut van de hulp en doelrealisatie de meest 

zinvolle outcomecriteria voor jeugdhulp zouden zijn. De mate waarin de verschillende sectoren die 

overgeheveld zijn naar gemeenten, dus de jeugd- en opvoedhulp, de JGGZ en de hulp aan jongeren met een 

beperking, al outcome meten, verschilt echter aanzienlijk. Daarom hebben in 2016 het NJI, de branches van 

jeugdhulphaanbieders en de VNG een notitie op geleverd met per outcomecriterium een voorstel voor een 

geharmoniseerde norm. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. Het streven is dat per 1 januari 2018 

jeugdhulpaanbieders outcome daadwerkelijk gaan vastleggen, voor zover ze dat nog niet doen, conform de 

vastgestelde norm, en dat ze in staat zijn om dit aan te leveren bij hun opdrachtgevers (gemeenten) en andere 

eventueel belanghebbende partijen. 

Gezien deze landelijke ontwikkelingen en de beperking van de administratieve lasten bij de aanbieders is 

binnen de regio Rijnmond besloten bij deze landelijke ontwikkeling aan te sluiten, maar hier wel de indicator 

wachttijden aan toe te voegen. In 2016 is gestart met de (door)ontwikkeling van de regionale monitor en het 

streven is dat deze in de loop van 2017 operationeel is. 

g) Bevorderen afschalen naar lokale veld 

Binnen de transformatieagenda gaat de eerste actielijn over de wijze waarop gemeenten invulling geven aan 

de lokale organisatie van de jeugdhulp. Het streven is om de lokale infrastructuur (wijkteams en 

wijknetwerken) te versterken als spil van de transformatie. Om dit te bewerkstelligen gaan de gemeenten 

inzetten op de volgende punten: 

 Lokaal meer inzetten op preventie, signaleren en normaliseren en optimaal benutten van eigen kracht 

en netwerk; 

 Gemeenten leggen de basis voor een goede verbinding tussen de lokale teams van 

jeugdprofessionals/-consulenten en het specialistische aanbod; 

 Samenwerking met directe verwijsroutes anders dan de gemeentelijke toegang vormgeven; 

 Meer duidelijkheid over wie welke regie voert op onderdelen van het ondersteuningsplan. 

 

h) Ontwikkeling aanpak schaarsteverdeling 

Het regionale zorgbemiddelingsteam, bestaande uit opname coördinatoren van aanbieders zal na de 

gunningen voor de nieuwe inkoop een doorstart maken, mede op basis van de nieuwe gecontracteerde 

partijen. In dit overleg wordt zorg verdeeld en is er zicht op de vraag naar en het beschikbare aanbod en 

intramurale zorg in onze regio. De inkooporganisatie stemt regelmatig af met het ZBT om deze vraag te 

monitoren en met contractpartijen alternatieve vormen van zorg te ontwikkelen. In de nieuwe inkoop wordt 

dit ook concreet: het perceel C (long stay) is een perceel om meer stabiele ruimte voor uitbehandelde kinderen 

te bieden, als pleegzorg (perceel A) niet mogelijk is. Eerste alternatief voor kinderen die vervangende 

opvoeding nodig hebben is pleegzorg.  

Verder zijn partijen in perceel E (crisishulp) door de inkooporganisatie verzocht alternatieven door te 

ontwikkelen voor opnames door bv de inzet van intensieve ambulante programma’s, zoals Fact en MST. (lijn 2 

van de transformatie agenda). 
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2.2 DEEL II: RESULTATEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 2016 PER SEGMENT 

2.2.1 Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en CIT 

Inleiding 

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door Gecertificeerde 

Instellingen (GI); instellingen die daartoe zijn gecertificeerd door het Keurmerkinstituut. Veilig Thuis is een 

samenvoeging tussen het vroegere Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling. Het Crisis InterventieTeam voert regionaal crisisinterventies uit voor zowel het vrijwillige 

als het gedwongen kader, waarbij nauw samengewerkt wordt met MEE en de GGZ. Zowel de Gecertificeerde 

Instellingen als Veilig Thuis en CIT worden bovenlokaal gefinancierd door de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond. 

Inkoop en budget 2016 

De financiering van Gecertificeerde Instellingen vond in 2016 plaats door middel van een subsidieverstrekking 

van de GR aan een tweetal GI’s, te weten Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (met de William Schrikker 

Groep als onderaannemer) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Het CIT wordt 

gefinancierd binnen de subsidierelatie van de GR met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. 

In 2016 is, als gevolg van een stijging van de werkzaamheden en een correctie in de tarieven, een aantal 
tekorten geconstateerd, vooral op de post Crisis Interventie Team (CIT) en een hoger aantal drangzaken en 
vechtscheidingszaken dan begroot.  
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en voortdurend te verbeteren heeft het CIT in 2016 een 
ketenevaluatie uitgevoerd. Uit deze ketenevaluatie, waarop ruim 100 ketenpartners hebben gereageerd, kwam 
een gemiddelde waardering van een 7,1. Op 6, 12 en 4 oktober 2016 is door Lloyd’s Register een 
hercertificatie- en transitieaudit uitgevoerd. De auditor van Lloyd’s constateerde dat bij het CIT een grote mate 
van medewerkerstevredenheid wordt ervaren en er, gezien dit zeer dynamische werkveld, een opvallend laag 
ziekteverzuim is. Met de hercertificering voldoet het CIT aan de eisen van de nieuwe norm. 
 
De overproductie op drangzaken (met en zonder verzoek tot onderzoek) is waarneembaar bij alle GI’s. Eén 
verklaring hiervoor is onder meer het feit dat door de transitie van de Jeugdhulp naar de gemeenten, 
hulpverlening lokaal wordt opgestart, de wijkteams gezinnen eerder en beter in beeld hebben waardoor sneller 
duidelijk is wanneer meer nodig is dan het vrijwillige kader.  
In 2016 is door Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijzen en de bedrijfsvoering van 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en op basis van de conclusies van dit rapport is een extra investering 
gedaan in het verbeteren van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de dienstverlening van JBRR. In 2016 is 
een extra subsidie afgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering, voor hogere productie voor alle GI’s 
en een correctie van tarieven. 
 
Voor wat betreft Veilig Thuis is naar aanleiding van het Inspectierapport van januari 2016 ingezet op het 

terugdringen van de wachttijden en vergroten van de bereikbaarheid. Conform de eis van de Inspectie zijn op 

bestuurlijk niveau samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het lokale veld vastgesteld. 

Eind 2016 is het besluit genomen om Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018 te positioneren als 

zelfstandige stichting. De wijze waarop de verbinding met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

vormgegeven zal worden is onderdeel van deze opdracht. Daarnaast is de opdracht gegeven aan de 

bestuurlijke werkgroep om dit scenario te implementeren en een nieuwe financieringssystematiek uit te 

werken. 

2.2.2 Jeugd met een Beperking 

Inleiding 

De zorg voor Jeugdigen met een Beperking viel tot 1 januari 2015 onder de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) en deze zorg werd door de zorgkantoren ingekocht. Deze zorg kan men onderverdelen in 

intramurale zorg (zorg met verblijf) en extramurale zorg (zorg zonder verblijf). De toegang tot deze zorg verliep 
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via het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ). Vanaf 1 januari 2015 is tussen de gemeenten de afspraak gemaakt 

dat de extramurale zorg lokaal wordt ingekocht en de intramurale zorg regionaal. 

Inkoop en budget 2016 

De geboden hulp binnen de intramurale Jeugd met een Beperking wordt vaak voor een lange periode geboden, 

omdat er vaak sprake is van een langdurige vraag naar hulp en ondersteuning. De aard van de problematiek 

heeft tot gevolg dat er, zeker binnen de intramurale jeugdhulp, weinig sprake is van doorstroom. Op basis van 

de cijfers over 2015 blijkt dat 83% van het beschikbare budget voor extramurale jeugdhulp is ingezet om 

zorgcontinuïteit te garanderen. Gezien de ervaring uit 2015 dat de instroom hoger was dan de uitstroom is het 

budget voor Jeugd met een Beperking voor 2016 opgehoogd om naast de noodzakelijke zorgcontinuïteit ook 

nieuwe instroom mogelijk te maken. 

Ondanks deze verhoging van het budget wordt ook over 2016 een overschrijding van het binnen de begroting 

beschikbare budget geconstateerd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote stijging 

van de productie op LTA. Het LTA betreft een landelijk ingekocht en zeer specialistisch zorgaanbod. 

Het aantal kinderen dat in een LTA ingekochte voorziening verblijft, is in de loop van 2016 bijna verdubbeld. 

Niet duidelijk is wat de precieze oorzaken zijn achter deze onverwachte stijging, maar doordat de verwijzingen 

voor deze voorzieningen vaak vanuit de 2e lijn worden gedaan zijn de sturingsmogelijkheden voor gemeenten 

zeer beperkt. Gebleken is dat de doorstroming vanuit deze (zeer specialistische) residentiële setting veelal een 

periode van minimaal 2 jaar of langer vergt. 

Naast de stijging in het LTA vormt een toenemende vraag naar crisisplekken een onderdeel van de 

overschrijding in 2016. 

Ook de doorstroom naar de WLZ is een aandachtspunt. Geconstateerd wordt dat het CIZ terughoudend is in 

het afgeven van WLZ-indicaties voor kinderen jonger dan acht jaar. Er worden geen indicaties afgegeven, 

terwijl duidelijk is dat deze kinderen levenslang ondersteuning nodig hebben. Zowel bij het CIZ, als bij VNG en 

VWS is dit onderwerp geagendeerd, maar tot op heden heeft dit nog geen effect op het indicatiebeleid van het 

CIZ. 

2.2.3 Specialistische Jeugd- en Opvoedhulp 

Inleiding 

De bekostiging van de specialistische Jeugd- en Opvoedhulp viel tot 1 januari 2015 onder de 

verantwoordelijkheid van de stadsregio Rotterdam. De specialistische jeugdhulp kent de volgende vormen: 

ambulante jeugdhulp, dagbehandeling, residentiële jeugdhulp (waaronder gesloten jeugdhulp), pleegzorg en 

hulp die wordt ingezet bij crisis. 

In 2016 is verder ingezet op een verplaatsing naar de “voorkant”. Eerder en snellere inzet van hulp ter 

voorkoming van latere zware zorg. De lokale teams dienen hierin een belangrijke rol te spelen. 

Bekostiging 2016 

Voor de gespecialiseerde Jeugd- en Opvoedhulp gold in 2016 een korting van 6%. De aanbieders hebben in 

2015 gezamenlijk een voorstel gedaan voor het toepassen van de bezuiniging op de vormen van hulp. 

Dit heeft geleid tot een gedifferentieerde bezuiniging van 4% op pleegzorg tot 9% op andere vormen. De 

korting op pleegzorg was lager, vanuit de gedachte dat het gezamenlijke streven is om zoveel mogelijk 

jeugdigen te laten opgroeien in een normale gezinssituatie, en minder jeugdigen in een residentiële 

voorziening op te vangen. Deze bezuinigingstaakstelling heeft ertoe geleid dat er afbouw van zowel gesloten 

jeugdhulp als open residentiële capaciteit heeft plaatsgevonden. In het afgelopen jaar hebben we ervaren dat 

de reductie van plekken op onderdelen van het hulpverleningspallet knelde.  

Zo werd halverwege 2016 duidelijk dat de pleegzorgcapaciteit niet voldoende was. Mede om de beweging van 

zwaardere hulp naar lichtere hulpvormen te ondersteunen en te versterken, is de omvang van de pleegzorg in 

2016 uitgebreid.  
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Net zoals in 2015 bleek de vraag naar crisishulp in 2016 hoog. Door deze vraag is er grote druk ontstaan op de 

beschikbare capaciteit. In 2016 heeft een aantal instellingen voor specialistische J&O veel extra inzet gepleegd 

bij de opvang en hulpverlening in crisissituaties. 

Tevens hebben instellingen uit verschillende domeinen samen met JBRR een stuurgroep Innovatie Crisishulp 

opgezet. Deze stuurgroep heeft in 2016 gewerkt aan maatregelen om in de vraag naar crisishulp te kunnen 

blijven voorzien en ingezet op de innovatie van crisishulp en het realiseren van verbeteringen in de 

ketensamenwerking. 

Ook is in 2016 de afbouw van gesloten jeugdhulp verder doorgezet. De afbouw van capaciteit gesloten 

jeugdhulp is afgestemd met de andere regio’s in de omgeving. Als regio Zuid-West stemmen we de bekostiging 

en omvang van jeugdhulp samen af. De afbouw van gesloten capaciteit heeft in 2016 niet geleid tot 

capaciteitsproblemen. In 2016 was er sprake van een toename in het aantal plaatsingen ten opzichte van 2015. 

Desondanks was er sprake vanonderproductie.  

FlexusJeugdplein heeft in 2015, op verzoek van de GR-JR, de opdrachtgeversrol op zich genomen voor nieuwe 

instroom jeugdigen die buiten de regio op basis van het woonplaatsbeginsel (WPB) pleegzorg ontvingen. In 

2016 is deze opdracht uitgebreid zodat FlexusJeugdplein als opdrachtgever kan fungeren voor alle instellingen 

buiten de regio die jeugdigen in pleegzorg hebben op basis van het WPB. Daarmee wordt het totaal aan buiten 

regionale pleegzorg op een uniforme wijze georganiseerd, maar blijft de GR-JR inhoudelijk en financieel 

verantwoordelijk volgens het WPB. 

Een nieuwe doelgroep zijn de jong volwassenen die onder het Adolescentenstrafrecht vallen. Dit zijn jong 

volwassen (die 18 tot 23 jaar oud zijn op het moment dat zij het delict plegen) veroordeeld onder het 

jeugdstrafrecht. Hierdoor zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bekostigen van jeugdhulp aan deze jong 

volwassenen. Het is hierbij lastig dat de omvang van deze doelgroep, de benodigde omvang en inhoud van 

passende jeugdhulp en financiële risico’s niet helder zijn.  

Er blijft veel vraag naar alle vormen van jeugdhulp, zoals dagbehandeling, specialistisch ambulante hulp en 

(open) residentiële hulp.  

2.2.4 JGGZ 

Inleiding 

Geestelijke gezondheidszorg voor Jeugd (kortweg JGGZ) is overgedragen vanuit de zorgverzekeringswet en 

AWBZ naar gemeenten. In 2016 is het besluit genomen dat vanaf 2018 een einde komt aan de DBC systematiek 

voor JGGZ. Het financieringssysteem geeft teveel informatie aan de gemeenten over de aard van de 

problematiek en staat op gespannen voet met privacy wetgeving.  

In de regio Rijnmond zal door de overgang naar resultaatgerichte bekostiging een alternatief voor inkoop 

worden geboden.  

De JGGZ aanbieders hebben met elkaar ingezet op de doorontwikkeling van verdere afbouw van bedden, het 

verkorten van behandelduur en waar mogelijk afschalen naar de lokale teams. Het aanbod van E-health (het 

online toegang krijgen tot hulp) en het vervangen van behandelingen door inzet van serious gaming, is door 

enkele aanbieders verder ontwikkeld. 

De invulling van de JGGZ in de lokale teams is door gemeenten voorbereid in 2016. Door de GRJR is een 

regionale expertmeeting georganiseerd over de mogelijkheden en wensen van gemeenten en de wetgevende 

kaders van de aanbieders (naast de Jeugdwet speelt ook de WGBO een rol).  
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Inkoop en bekostiging 2016 

In het kader van het Regionaal Transitie Arrangement zijn namens de GR-JR de contracten voor de Geestelijke 

gezondheidszorg voor Jeugd op 1 januari 2016 met één jaar verlengd, met de mogelijkheid tot verlenging met 

nog een jaar. 

Volgens de RTA afspraken geldt voor de aanbieders van JGGZ een bezuiniging van 2,33% voor het jaar 2016. 

Met alle zorginstellingen is afgesproken dat er een aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale 

budget wordt toegepast om risico´s in plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te 

maken. Dit betekent dat in 2016 de totale korting 3,33% bedraagt ten opzichte van het budget van 2015.  

Vanaf 1 januari 2016 zijn delen van de kindergeneeskundige zorg overgekomen van de ZVW naar de Jeugdwet. 

Het betreft: 

 ADHD behandeling 

 Zorg verleend onder de noemer 'Overige psychiatrische stoornissen' en 'Overige psychosociale 
problemen'. 

Om deze reden zijn in 2016, aan de JGGZ aanbieders uit 2015, acht kinderartsen toegevoegd, deels in eigen 

praktijken, deels ondergebracht bij ziekenhuizen in de regio. 

Voor 2016 worden dezelfde tarieven gehanteerd voor JGGZ als in 2015. 

De ingekochte JGGZ in 2016 is onderverdeeld in: 

 Generalistische basisGGZ (BGGZ), onder verdeeld in vier producten (kort, middel, intensief, chronisch). 
Deze hulp wordt vooral door kleinere vrijgevestigde praktijken geboden; 

 Specialistische GGZ (SGGZ), gefinancierd via de bekende DBC systematiek. Onder deze vorm van zorg 
valt ook de klinische opname capaciteit en crisisopvang; 

 Dyslexie, gefinancierd via de bekende DBC systematiek; 

 Deelname JGGZ aan lokale team, deze inkoop is afgestemd op de behoeften van gemeenten in onze 
regio; 

 Deelname aan CDT; 

 Kindergeneeskunde, onderverdeeld in zes producten die de zorgverzekeraar tevens hanteerde voor 
kinderartsen. De gemeenten zijn in 2016 alleen verantwoordelijk voor de nieuwe instroom in 2016. De 
trajecten die doorlopen vanuit 2015 zijn nog voor rekening van de zorgverzekeraar. 

 

In 2016 is gestuurd op het aanhouden van de budgetplafonds voor de JGGZ partijen.  

In sommige gevallen worden discretionaire verzoeken ingezet wanneer de zorg van een aanbieder vaker 

gevraagd wordt dan budgettair mogelijk is. In 2016 is voor JGGZ ruim 5 keer een discretionair verzoek ingezet 

voor plaatsingen die via het zorgbemiddelingsteam zijn aangevraagd.  

In 2016 hebben diverse partijen aangegeven het budget te gaan overschrijden op basis van de vraag naar JGGZ. 

De GRJR heeft aangegeven dat indien er ruimte is bij andere partijen en er een alternatief mogelijk was, de 

jeugdigen konden worden doorverwezen naar een andere nabije en passende JGGZ aanbieder. In de loop van 

2016 is bij enkele partijen die te maken hadden met een ongewenste wachttijd een budgetverruiming 

toegestaan die is gefinancierd uit onderschrijding binnen de JGGZ begroting.  

Met de sector is overleg gevoerd over wachttijden en prioriteren en het zoeken naar andere kortere vormen 

van behandeling. Dit heeft vooralsnog niet geresulteerd in afnemende wachttijden. De aanbieders geven aan 

dat er door de aanwezigheid van JGGZ in de wijkteams meer kinderen worden gezien en nieuwe doelgroepen 

worden bereikt. 

  



 

12 

 

2.2.5 Toelichting verschillen begroting en realisatie   

     

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP RIJNMOND     

BATEN 
Primitieve 
Begroting  

Begroting na 
wijziging  

Werkelijk 

  2016 2016 2016 

 € € € 

1. Programma Bestuur en algemeen management    

Bijdrage deelnemende gemeenten 208.540.077 208.540.077 208.540.077 

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake CDT) - - 600.000 

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake J&O) - - 1.700.000 

    

Totaal 208.540.077 208.540.077 210.840.077 

 
 

   

LASTEN 
Primitieve 
Begroting  

Begroting na 
wijziging  

Werkelijk 

  2016 2016 2016 

 € € € 

1. Programma Jeugdhulp    

Zorg Jeugd met een Beperking 12.912.525 12.912.525 14.045.928 

Zorg Jeugd en Opvoedhulp 120.903.481 120.903.481 126.396.356 

Jeugd GGZ 73.242.512 73.242.512 66.569.389 

Algemene kosten - - 77.030 

Accountantskosten - - 67.026 

Apparaatskosten 1.481.559 1.481.559 1.481.558 

Bankkosten - - 1.889 

    

Totaal programma Jeugdhulp 208.540.077 208.540.077 208.639.176 

     

Totaal 208.540.077 208.540.077 208.639.176 

    

Gerealiseerd saldo van begrote baten en lasten - - 2.200.901 

Gerealiseerd incidenteel saldo afrekeningen 2015 - - 2.341.775 

Totaal gerealiseerd resultaat - - 4.542.676 

    

Programma Jeugdhulp    

Onttrekking Algemene reserve  -  -99.099 

Toevoeging Algemene reserve -  4.641.775 

    

Totaal resultaatbestemmingen -  4.542.676 

    

NOG TE BESTEMMEN - - 4.542.676 
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Baten 

Bijdrage deelnemende gemeenten 

De bijdrage gemeenten zijn conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2016.  

Bijdrage gemeente Rotterdam 

Door de gemeente Rotterdam is een bedrag van € 600.000 extra bijgedragen voor de kosten Consultatie- en 

Diagnoseteams (CDT). In de praktijk bleek dat er meer expertise noodzakelijk was dan vooraf ingeschat. 

Voorts heeft de gemeente Rotterdam een extra bijdrage gedaan van € 1.700.000 in de kosten van de 

Gecertificeerde Instelling (JBRR) en de inzet van (residentiële) crisishulp. Gedurende het jaar bleek de dat de ter 

beschikking gestelde middelen niet sufficiënt waren om alle activiteiten uit te voeren.  

 

Lasten 

Zorg Jeugd met een Beperking/ Zorg Jeugd en Opvoedhulp/Jeugd GGZ 

Voor de toelichting op deze kosten wordt verwezen naar de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.4. De totale kosten 

van de jeugdhulp zijn uiteindelijk € 46.845 hoger dan de vastgestelde begroting. 

Algemene kosten 

Door het Algemeen bestuur zijn in 2016 een aantal adviesonderzoeken ingesteld. Voor deze onderzoeken 

waren de lasten niet begroot. 

Accountantskosten / Bankkosten 

Door het Algemeen Bestuur is in 2015 Baker Tilly Berk benoemd als accountant van de GRJR. De kosten van de 

accountantscontrole zijn niet opgenomen in de begroting 2016. 
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2.3 DEEL III: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, POST ONVOORZIEN EN STRUCTUREEL/INCIDENTEEL 
 

Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeenschappelijke 

regeling vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen, 

deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen. Ze zijn bedoeld voor de 

uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat het Algemeen Bestuur 

heeft vastgesteld. Bij Jeugdhulp Rijnmond is enkel de post Overige Algemene Dekkingsmiddelen van 

toepassing. 

 

Overige Algemene Dekkingsmiddelen 

Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. Op hoofdlijnen 

kunnen ze onderverdeeld worden in algemene begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties in reserves. De 

lasten van overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. De baten zijn daarentegen 

ook €2,3 miljoen hoger. Per saldo een verbetering van €2,7 miljoen ten opzichte van de begroting. 

 

Onvoorzien 

In de begroting 2016 is geen post onvoorzien opgenomen en is daarom ook niet aangewend. 

Structureel/Incidenteel 

Het voordelig jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € 4,5 miljoen. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een 

incidenteel karakter. Het resultaat wordt voornamelijk gevormd door de incidentele bijdrage van € 2,2 miljoen 

ontvangen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is door afrekeningen met zorgaanbieders over 2015 een 

positief resultaat (vrijgevallen saldo tussen te vorderen en te betalen) ontstaan van €2,3 miljoen. 

 

De kosten Jeugdhulp zijn op dit moment nog lastig structureel in te schatten aangezien ervaringscijfers vanuit 

het verleden vooralsnog ontbreken. De komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.   
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3. Paragrafen 

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 

2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen 

(beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: lokale heffingen; 

verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

grondbeleid; financiering en bedrijfsvoering. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.  

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Voor 2016 is door het AB besloten om geen weerstandsvermogen in te stellen. Wel is er een budget 

voor risico’s/ onvoorziene zaken opgenomen. Dit budget is lopende 2016 ingezet om een aantal 

knelpunten het hoofd te kunnen bieden. Dit betreft onder andere: 

- Verruiming van het aantal plekken pleegzorg; 

- Knelpunten bij de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 

Bovendien is de begroting opgehoogd met een aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam. 

Dit betrof een bedrag ter hoogte van €2,3 miljoen ter dekking van extra kosten met betrekking tot 

het CDT, de inzet van (residentiële) crisishulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

 

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken gegeven bij de risico’s zoals deze in de begroting 
2016 zijn opgenomen.  

 

Risico Beheersmaatregel Jaarrekening 

Tekort op 

totaalbudget GR 

- Frequente monitoring uitputting budget 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende 

gemeenten. Op grond van de wet is iedere 

gemeenten conform de macrobudgettaire sleutel 

aansprakelijk voor tekorten bij de GR. 

- Mogelijkheid tot opnemen van een genormeerde 

algemene reserve waarmee incidentele negatieve 

resultaten als gevolg van, met name 

bedrijfsvoeringsrisico’s, opgevangen kunnen 

worden 

- Toepassing van het vlaktaksmodel.  

Vier maal per jaar wordt gerapporteerd op 

basis van de productiegegevens van de 

aanbieders. Deze geven een betrouwbaar 

beeld van de verwachte uitgaven. Op 

basis van deze gegevens wordt een 

prognose gemaakt voor de gehele GR en 

per gemeente. 

Betaling voor 

ongeleverde 

zorg  

- Controleprotocol tbv de assuranceverklaring van 

de accountant van de zorgaanbieders 

- Zo nodig aanvullend materiele controles bij de 

zorgaanbieder conform een hiertoe opgesteld 

controleplan 

Het landelijke controleprotocol (inkoop) 

en protocol SVR (subsidie) worden 

gebruikt. 

Dubbele 

betaling van 

declaraties 

indien wordt 

bevoorschot 

- Niet inladen van declaratieberichten van reeds 

bevoorschotte inkoopaanbieders  

Bij het inregelen van het berichtenverkeer 

per 1-1-2017 is middels een ICT-matige 

beheersmaatregel de mogelijkheid dat 

bevoorschotte aanbieders op basis van 

een declaratiebericht uitbetaald wordt 

dichtgezet.  
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Bevoorschotten 

zorgaanbieders 

> ontvangen 

bijdragen van 

regiogemeenten 

- P&C cyclus managementrapportages ter bewaking 

van uitputting budget 

Het betalingsschema van de bijdragen van 

de deelnemende gemeenten is afgestemd 

op het bevoorschottingsschema van 

aanbieders. Hiermee is de liquiditeit 

geborgd.  

 - Overall-beheersmaatregel: controletechnische 

functiescheiding in het proces. 

De controletechnische functiescheiding is 

in de loop van 2016 nadrukkelijker in het 

proces ingeregeld. De zichtbare 

vastlegging van deze functiescheiding 

verdient nog wel aandacht.  

 

3.2 Financiering 
Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht 

om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. Daarin worden de 

ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de 

renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten 

aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van 

het risicobeheer van de financieringsportefeuille.  

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm 

van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de 

(primitieve) begroting. Voor de GRJR is dit voor 2016, € 1.710.034. 

De GRJR doet geen investeringen in (im)materieel vast actief. Daarnaast heeft de GRJR geen leningen 

afgesloten in 2016.  

Schatkistbankieren 

Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking 

getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-

schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale 

overheden aanhouden in de schatkist, verminderd de externe financieringsbehoefte van het Rijk.  

 

De GRJR heeft in 2016 niet volledig meegedaan aan schatkistbankieren. De GRJR heeft vanaf juli 2016 

schatkistbankieren ingeregeld. 

Financiële positie 

Met ingang van de jaarrekening 2016 dient over een vijftal kengetallen verantwoording afgelegd te worden. 

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de 

balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om 

dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende 

kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, 

solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. 
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Kengetallen       

Verslagjaar 2016       

  2015 Begroting 2016 2016 

Netto Schuldquote -0,46     -                 -2,00  

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen 

                
-0,46    

 -  
               

 -2,00  

Solvabiliteitsratio 2,85   -                17,00  

Structurele exploitatieruimte 0   -                        0  

Grondexploitatie  nvt   nvt   nvt  

Belastingcapaciteit  nvt   nvt   nvt  

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zowel de netto schuldquote als de solvabiliteitsratio in 2016 zijn verbeterd 

ten opzichte van 2015. 

3.3 Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van GR Jeugdhulp Rijnmond, hetgeen niet alleen de 

uitvoeringsorganisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat 

gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een 

betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.  

Bestuurlijk is de GR Jeugdhulp Rijnmond een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende 

gemeenten - uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur - de regionale 

samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bovenregionale Jeugdhulp bespreken en daar vorm aan geven 

omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een 

overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehouders overleggen vorm te geven.  

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van GR Jeugdhulp Rijnmond. De 

verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur. De wethouders van de 

deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.  

Ten behoeve van de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het dagelijkse management is een ambtelijk 

secretaris aangesteld. Het Algemeen Bestuur is een daarnaast een dienstverleningsovereenkomst betreffende 

de taken van de bovenlokale Jeugdhulp aangegaan met de gemeente Rotterdam. Het betreft hier de taken 

behorende bij het inkopen en subsidiëren van zorgaanbieders voor bovenlokale jeugdhulp. 

De secretaris coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft hij sturing aan de realisatie van 

de bovenlokale Jeugdhulp.  

De uitvoeringsorganisatie van de GR Jeugdhulp Rijnmond is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
bovenlokale taken door middel van: 
 

- het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders 
jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;  

- het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de 

jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. 
 
De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van deze taken alsook het opstellen van de 

ontwerpbegroting en –rekening, tussentijdse rapportages, het beheer van de vermogenswaarden, de bewaring 

van archiefbescheiden conform gemeentewet zijn door het Algemeen Bestuur, op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Rotterdam.  

De uitvoeringsorganisatie (gemeente Rotterdam) heeft afgelopen jaar vooral ingezet op zorgcontinuïteit. In de 

tweede helft van 2016 zijn stappen gemaakt met het verder inrichten en optimaliseren van de administratieve 

organisatie inclusief ICT omgeving. Met dit verbetertraject wordt in 2017 verder gegaan.  
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3.4 Rechtmatigheid 
Het werk van de externe accountant Baker Tilly Berk vindt in nauwe samenhang plaats met de werkzaamheden 

van de interne auditfunctie van de gemeente Rotterdam voor Jeugdhulp Rijnmond.  

De interne auditfunctie stelt jaarlijks een auditprogramma op. In de uitvoering van het auditprogramma wordt 

gecontroleerd op de getrouwheid en de rechtmatigheid van het door het Algemeen Bestuur gevoerde 

financiële beheer. De bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de 

accountant betrokken bij zijn oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid in de controleverklaring bij de 

jaarrekening.  

Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en toetsingskader zijn bepalend voor de 

controle door de interne auditfunctie. Het toetsingskader rechtmatigheid 2015 is na toetsing op relevante 

wijzigingen in wet- en regelgeving ook voor het jaar 2016 van toepassing verklaart.  

In het toetsingskader wordt onder meer specifiek ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria: 

het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.  

De interne audits zijn gericht op de belangrijkste financiële processen van Jeugdhulp Rijnmond. In het Werkplan 

GR JR 2016 zijn de volgende processen voor de uitvoering van interne audits meegenomen:  

• Inkopen specialistische Jeugdzorg 

• Subsidiëring van specialistische Jeugdzorg 

• Betalen van voorschotten, declaraties en handmatige betalingen 

• Ontvangsten bijdrage gemeenten 

 
Voorwaardencriterium  

Bij de uitvoering van de audits is getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde 

voorwaarden. Voor de audits is in 2016 de risico-benadering gehanteerd om de reikwijdte en de scope van de 

audit te bepalen. Dit houdt in dat de rechtmatigheids- en getrouwheidsrisico’s in kaart zijn gebracht en de 

beheersmaatregelen die deze risico’s afdekken getoetst zijn.  

Bij de uitgevoerde audits, op de belangrijkste financiële processen, zijn geen onrechtmatigheden 

geconstateerd.  

Misbruik en oneigenlijk gebruik  

Jeugdhulp Rijnmond heeft een beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik dat bestaat uit een 

mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Binnen de kaders van diverse 

audits is aandacht besteed aan dit criterium.  

Begrotingscriterium  

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het 

Algemeen bestuur is gerespecteerd. De door het Algemeen bestuur gestelde kaders zijn bepalend voor de 

invulling van het budgetbeheer door het Dagelijks Bestuur. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet 

waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende 

overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het Algemeen Bestuur. In het door het Algemeen Bestuur 

vastgestelde controleprotocol is bepaald wanneer een budgetafwijking onrechtmatig is.  

In 2016 zijn de gerealiseerde lasten ad € 208,6 miljoen licht hoger dan de begrote lasten ad € 208,5 miljoen. 

Het betreft hier een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en waar tussentijds voldoende 

over is gerapporteerd. Naar verwachting zouden de zorglasten nog hoger zijn dan verwacht. Er is derhalve 

binnen de gestelde financiële kaders van het Algemeen bestuur gehandeld en dus geen 

begrotingsonrechtmatigheid.  
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4. Jaarrekening 2016 
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4.1 Balans  

      
       

  BALANS PER 31 DECEMBER 

          

     

  31-12-2016  31-12-2015 

ACTIVA   €   € 

     

     

VLOTTENDE ACTIVA     

     

 
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR  

    

     

Vorderingen op openbare lichamen  1.201.986  169.520 

Overige vorderingen en overlopende activa GR Jeugdhulp Rijnmond  6.983.633  8.989.359 

 
Kruisposten (vraagposten) 

 
 

80.536 
 

 

- 

     

LIQUIDE MIDDELEN     

Banksaldi  29.931.996  26.775.337 

     

TOTAAL  38.198.151  35.934.216 
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(Voor bestemming resultaat)   

          

     

  31-12-2016  31-12-2015 

PASSIVA   €   € 

VASTE PASSIVA     

     

EIGEN VERMOGEN     

Algemene reserve  1.003.960  707.250 

     

Gerealiseerd resultaat  4.542.676  296.707 

     

VLOTTENDE PASSIVA     

     

OVERLOPENDE PASSIVA     

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten 

 32.482.452  33.061.594 

     
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende  
begrotingsjaren komen 

 
 169.063  1.868.665 

TOTAAL  38.198.151  35.934.216 
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4.2 Overzicht van baten en lasten in euro’s         

                    

  
Raming 

begrotingsjaar  
    Raming begrotingsjaar    Realisatie     

  vóór wijziging    ná wijziging    begrotingsjaar   

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

            

Programma Jeugdhulp  - 208.540.077 -208.540.077 - 208.540.077 -208.540.077 - 208.639.176 
-

208.639.176 

Subtotaal programma - 208.540.077 -208.540.077 - 208.540.077 -208.540.077 - 208.639.176 
-

208.639.176 

             

Algemene dekkingsmiddelen          

- Lokale Heffingen - - - - - - - - - 

- Algemene uitkeringen - - - - - - - - - 

- Dividend - - - - - - - - - 

- Saldo van de 

financieringsfunctie 
- 

- - - - - - - - 

- Overige algemene 

dekkingsmiddelen 
208.540.077 -  208.540.077  208.540.077 - 208.540.077 213.181.852 - 213.181.852 

          

Gerealiseerd totaal saldo van baten 

en lasten 
208.540.077 208.540.077         - 208.540.077 208.540.077 - 213.181.852 208.639.176 4.542.676 

             

Toevoeging/onttrekking aan 

reserves: 
            

Programma Jeugdhulp - - - -- -- -- -- -- -- 

Subtotaal mutaties reserves - - -- -- -- -- -- -- -- 

Gerealiseerd resultaat 208.540.077 208.540.077         - 208.540.077 208.540.077 - 213.181.852 208.639.176 4.542.676 
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4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2016 
 
Algemeen 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende 
gemeenten en baseert zich op de lokale beleidsplannen van gemeenten. De GR heeft tot taak de 
gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie 
en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de gemeenten. 
 
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag. 
 
Wettelijke voorschriften 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is een openbaar lichaam op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin vijftien gemeenten op vrijwillige basis samenwerken. 
 
Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld. 
 
Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 
 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
Grondslagen voor resultaatbepalingen 
In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
 
De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en 
waarin de prestaties zijn geleverd. 
 
BTW 
De betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeente via de 
doorschuifregeling gecompenseerd. 
 
 
Resultaat 2016 
De jaarrekening 2016 van Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit met een voordelig resultaat 
voor bestemming van € 4.542.676. Het gehele resultaat wordt aangemerkt als nog te bestemmen resultaat. Dit 
is als zodanig op de balans gepresenteerd. Een voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen. 
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december    
    

    

    

    

ACTIVA 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

VLOTTENDE ACTIVA    

    

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR    
    

Vorderingen op openbare lichamen    

    

Gemeenten inzake doorschuif BTW 672.948  10.198 

Gemeente Rotterdam inzake onderzoek CDT --  62.275 

Gemeente Albrandswaard (aanvullend 3%) --  97.047 

Gemeente Goeree-Overvlakkee 472.223  - 

ROG plus 56.815   

    

Totaal einde boekjaar 1.201.986  169.520 

    

Overige vorderingen    

Terug te vorderen bedragen van zorginstellingen 6.983.633  8.989.359 

    

 6.983.633  8.989.359 

    

Kruisposten (vraagposten) 80.536  - 

 80.536  - 

    

    

Liquide middelen    

ABN-AMRO bank t.b.v. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
(rekening courant) 

29.931.996  26.775.337 

    

Totaal einde boekjaar 38.198.151  35.934.216 

 
Schatkistbankieren 

Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder 

gemeenschappelijke regelingen als Jeugdhulp Rijnmond, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten 

aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren krijgt een wettelijke basis in de 

wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een rente over de tegoeden die bij de 

schatkist gestald zijn. Praktisch betekent dit voor Jeugdhulp Rijnmond dat alle overtollige liquide middelen 

boven de drempel van € 1.564.051 (op basis van begroting 2016) worden gestald bij de schatkist zolang deze 

niet benodigd zijn. Hierdoor heeft per kwartaal een overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden. 

Vanaf juli 2016 heeft de GRJR het schatkistbankieren ingesteld bij het Ministerie van Financiën. Derhalve was er 

over het derde kwartaal een (relatief) lichte overschrijding van het drempelbedrag. 
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Onderstaand een overzicht van de overschrijdingen per kwartaal. 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)   

Verslagjaar 2016         

Drempelbedrag  1.564       

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

                  35.180               51.316                11.224                790 

Ruimte onder het 
drempelbedrag 

                              -                           -                           -            774 

Overschrijding van het 
drempelbedrag 

                      33.616                49.752                   9.660                      - 
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Toelichting op de balans per 31 december    

     

PASSIVA 31-12-2016  31-12-2015  

 €  € 

EIGEN VERMOGEN    

    

Algemene reserve    

Doel: De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de 
gemeenschappelijke regeling en heeft als doel: 
1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers 
(bufferfunctie). 
2. Het opvangen van rekeningtekorten. 
3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de 
meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar van 
incidentele aard zijn. 

   

    

Saldo begin boekjaar 1.003.960  - 

    

Toevoegingen in het boekjaar:    

- Bestemming resultaat voorgaand boekjaar -  - 

- Bijdrage gemeente Rotterdam 2.300.000   

- Bijdrage Stadsregio -  2.662.250 

    

Onttrekkingen in het boekjaar:    

- Ter dekking van verwacht tekort J-GGZ -  1.100.000 

- Ter dekking van verwacht tekort Zorgfunctie J&O 1.000.000  - 

- Ter dekking van verwacht tekort CDT 600.000  - 

- Ter dekking van verwacht tekort GI 700.000  - 

- Diverse onderzoeken -  55.000 

- Bijdrage tegemoetkoming frictiekosten Bureau Jeugdzorg -  800.000 

Saldo einde boekjaar 1.003.960  707.250 

       

Nog te bestemmen resultaat boekjaar 4.542.676  296.707  

      

Het resultaat 2016 ad € 4.542.676 is ter nadere besluitvorming over 
de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd.  

  
 

 

 

     

VLOTTENDE PASSIVA     

     
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd 
korter dan één jaar     

    

Nog te betalen bedragen aan zorginstellingen  31.883.387  32.692.163 

CDT Jeugd met een Beperking  -  294.750 

Accountantskosten  16.380  2.528 

Kosten diverse onderzoeken  -  55.000 
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Crediteuren  582.685  17.153 

Totaal einde boekjaar  32.482.452  33.061.594 

      

     

     

Overlopende passiva     

     

Bijdrage 2016 gemeente Capelle aan den IJssel  -  1.868.665 

Bijdrage 2017 gemeente Westvoorne  169.063   

  169.063  1.868.665 

  38.198.151  34.930.259 
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4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016   
     

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP RIJNMOND     

     

BATEN 
Primitieve 
Begroting  

Begroting na 
wijziging  

Werkelijk 

 2016 2016 2016 

 € € € 

1. Programma Bestuur en algemeen management    

Bijdrage deelnemende gemeenten 208.540.077 208.540.077 208.540.077 

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake CDT) - - 600.000 

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake J&O) - - 1.700.000 

    

Totaal 208.540.077 208.540.077 210.840.077 

 
 
 

   

LASTEN 
Primitieve 
Begroting  

Begroting na 
wijziging  

Werkelijk 

  2016 2016 2016 

 € € € 
1. Programma Jeugdhulp    

Zorg Jeugd met een Beperking 12.912.525 12.912.525 14.045.928 

Zorg Jeugd en Opvoedhulp 120.903.481 120.903.481 126.396.356 

Jeugd GGZ 73.242.512 73.242.512 66.569.389 

Algemene kosten - - 77.030 

Accountantskosten - - 67.026 

Apparaatskosten 1.481.559 1.481.559 1.481.558 

Bankkosten - - 1.889 

    

Totaal programma Jeugdhulp 208.540.077 208.540.077 208.639.176 

     

Totaal 208.540.077 208.540.077 208.639.176 

    

Gerealiseerd saldo van begrote baten en lasten - - 2.200.901 

Gerealiseerd incidenteel saldo afrekeningen 2015 - - 2.341.775 

Totaal gerealiseerd resultaat   4.542.676 

    

Programma Jeugdhulp    

Onttrekking Algemene reserve  - - -99.099 

Toevoeging Algemene reserve - - 4.641.775 

    

Totaal resultaatbestemmingen - - 4.542.676 

    

NOG TE BESTEMMEN - - 4.542.676 
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Toelichting op de baten 
 

Ontvangen bijdragen 2016  2016  2015 

 % Bijdrage  Bijdrage 

     

Albrandswaard 1,50 3.065.473  3.235.294 

Barendrecht 3,40 6.867.887  7.326.637 

Ridderkerk 2,41 5.305.280  5.203.564 

Nissewaard 7,33 14.047.809  15.811.711 

Brielle 0,82 1.758.016  1.778.998 

Hellevoetsluis 3,26 6.451.117  7.021.261 

Westvoorne 1,05 1.566.381  2.257.421 

Goeree-Overflakkee 3,03 6.296.350  6.532.886 

Krimpen aan den IJssel 2,61 5.338.395  5.628.190 

Capelle aan den IJssel 6,06 12.055.905  13.073.860 

Lansingerland 3,01 6.659.476  6.484.756 

Maassluis 2,17 4.507.879  4.686.666 

Schiedam 5,74 12.379.677  12.379.170 

Vlaardingen 5,56 10.958.289  11.981.868 

Rotterdam 52,05 111.282.143  112.237.218 

     

Totaal  208.540.077  215.639.500 
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Resultaat bestemming 
 

 2016  2015 

    

Totaal resultaat vóór bestemming 4.542.676  1.003.957 

     

Mutaties in de reserve     

     

- Mutatie Algemene reserve  -  - 707.250 

     

Nog te bestemmen   4.542.676  296.707   
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4.6 SiSa-bijlage (Single information Single audit) 

 

GR Jeugdhulp Rijnmond heeft voor 2016 geen invulwaarden voor de SiSa bijlage. 
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4.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
 

Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2016 melding te maken van:  

1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging  
2. overige medewerkers in dienst van de gemeente welke de norm overschrijden 
3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere 

medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt. 
 
De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris zonder dienstverband niet meer bedragen dan € 
179.000 per kalenderjaar (2016) op fulltime basis. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare 
kostenvergoedingen, voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm 
vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar. 
 
Voor de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is de functie lid van 
het algemeen bestuur en de ambtelijk secretaris als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van 
het algemeen bestuur en de ambtelijk secretaris zijn genoemd in onderstaande tabel. De functie is 
onbezoldigd. Ook waren er geen uitkeringen wegens einde dienstverband.  

 

Gemeente  Persoon en functie (AB= 

Algemeen Bestuur, DB = 

Dagelijks Bestuur) 

Beloning Vaste en 

variabele 

vergoeding 

Voorzieningen 

tbv beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

Gemeente Albrandswaard Mevrouw M. Rombout 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Barendrecht De heer L. van Noort (AB 

en DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Barendrecht De heer J. van 

Wolfswinkel(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Ridderkerk Mevrouw T. Keuzenkamp 

(AB en DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Nissewaard De heer K. Dijkman (AB) € 0 € 0 € 0 

Gemeente Brielle De heer W. Borgonjen 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Hellevoetsluis De heer H. van der Velde 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Westvoorne Mevrouw P. Blok (AB) € 0 € 0 € 0 

Gemeente Goeree-

Overflakkee 

De heer G. de Jong (AB en 

DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Krimpen aan 

den IJssel 

De heer M. Oosterwijk 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 
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Gemeente Capelle aan den 

IJssel 

Mevrouw A. Hartnagel 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Lansingerland De heer J. Heuvelink (AB 

en DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Maassluis De heer A. Keijzer (AB en 

DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Schiedam Mevrouw N. Gouweleeuw 

(AB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Vlaardingen De heer C. Oosterom (AB) € 0 € 0 € 0 

Gemeente Rotterdam De heer H. de Jonge (AB 

en DB) 

€ 0 € 0 € 0 

Gemeente Rotterdam De heer O. de Zwart 

(secretaris AB en DB) 

€ 0 € 0 € 0 
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5. Overige gegevens  

5.1 Voorstel resultaatbestemming 
 

Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld het te bestemmen resultaat van € 4.542.676 als 

volgt te beklemmen: 

Resultaat voor bestemming € 4.542.676 

Bestemmingsvoorstellen   

Nacalculatie definitieve jaarrekening € 1.217.676 

Implementatieprogramma nieuwe inkoop 2018 
gedurende 2017 en 2018 

€ 1.100.000 

CDT eerste maanden 2017 € 225.000 

Beperking inleg gemeenten 2018 € 2.000.000 

Totale effect reserves € 4.542.676 

    

Resultaat na bestemming € 0 
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6. Vaststellingsbesluit 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. 

Rotterdam, 29 juni 2017, 

 

 

 

 

 

H. de Jonge      Dr. O. de Zwart 

Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond Secretaris Openbaar Lichaam Jeugdhulp 

Rijnmond 

 
 


