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Onderwerp 
Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 - Ridderkerk zienswijzetraject 
 
College besluit 

1. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2016 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en bijgaande zienswijzebrief te 
verzenden aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond, na consultatie van de raadscommissie Samen leven d.d. 27 augustus 2015. 

 
Inleiding 
Op 2 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond de begroting 2016 vastgesteld. Raden van de deelnemende gemeenten krijgen 
overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid om bij het 
Dagelijks Bestuur hun zienswijze naar voren te brengen. Omdat gelet op het zomerreces het niet 
mogelijk is om tijdig met een raadsreactie te komen is het aan het college, overeenkomstig de 
kadernota verbonden partijen, om in afstemming met de raadscommissie een reactie te verzenden. 
 
Beoogd effect 
Met de voorliggende begroting kunnen we door middel van samenwerking op regionaal niveau komen 
tot een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken op het gebied van de 
Jeugdwet. De uitvoering behelst de inkoop/subsidiëring van de in de regeling genoemde 
(zware/specialistische) vormen van jeugdhulp. 
 
Relatie met beleidskaders:  
We sluiten in dit advies aan op het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp “Rondom het kind”. 
 
 
Argumenten 
1.1 De begroting is overeenkomstig de financiële en beleidsmatige kaders zoals geschetst in de 

kaderbrief van 30 april 2015, en waarop u middels een brief heeft gereageerd in afstemming met 
de commissie Samen leven van 11 juni 2015. 

1.2 Er ligt een doorwrochte begroting voor waarbij is rekening gehouden met de kortingen van het Rijk 
en de verschuivingen van het macrobudget tussen gemeenten onder invloed van het (nieuwe) 
objectief verdeelmodel. Het macrobudget is uitgangspunt voor de bijdrage van gemeenten. 
Doordat de gemeente Ridderkerk onder invloed van het objectief verdeelmodel meer middelen 
ontvangt via de decentrale uitkering jeugdhulp dan in 2015 dragen we ten opzichte van vorig jaar 
een ton meer bij aan de Gemeenschappelijke Regeling. Dit heeft echter geen nadelige effecten 
voor gehele lokale begroting jeugdhulp waaronder onder andere wordt begrepen de financiering 
van de gebiedsteams en de schil daaromheen. De bekostiging hiervan vliegen we immers breder 
aan, namelijk vanuit de totale Integratie-uitkering sociaal domein. In 2016 kunnen we dan ook 
hetzelfde ‘inkoopkader’ hanteren, zodat we ook aan het door u genomen besluit d.d 12 mei 2015 
kunnen voldoen om in 2016 de lokale contracten Jeugdhulp te verlengen. 

 
Kanttekeningen 
1.1 De bijdrage aan de GR wordt nu nog gebaseerd op de verdeling van het macrobudget. Voor de 

begroting 2017 zullen de werkelijke zorggebruikscijfers van het jaar 2015 onderdeel vormen voor 
de totstandkoming van de bijdrage per gemeente. Op dit moment zijn er echter nog geen 
betrouwbare actuele gebruikscijfers waar de begroting 2016 op kan worden gebaseerd. We zijn 



immers sinds januari nog maar enkele maanden op weg als stelselverantwoordelijke voor de 
jeugdhulp. De tot dusver bekende gebruikscijfers bieden onvoldoende aanknopingspunten om de 
begroting voor 2016 op te baseren. 

1.2 In het traject omtrent de kaderbrief is met u gedeeld dat twee zorgsoorten (mogelijk) zouden 
worden overgedragen vanaf 2016 naar de lokale inkoop. Dit besluit  is gehandhaafd voor de 
zorgsoort extramurale AWBZ/Jeugd-GGZ waarbij het gaat om de ambulante zorg voor jeugdigen 
met een chronische psychiatrische beperking. Ten aanzien van de zogenaamde specialistisch 
ambulante jeugd- en opvoedondersteuning is besloten dit in ieder geval uit te stellen tot 2017. Uit 
het uitgevoerde onderzoek bleek dat onderdelen zich niet lenen om lokaal te organiseren zoals 
bijvoorbeeld crisishulp. Voor andere onderdelen geldt dat eerst moet worden onderzocht onder 
welke voorwaarden de inzet eventueel wel naar de lokale teams kan verschuiven. Dit wordt verder 
uitgewerkt waarna in de aanloop naar 2017 dit onderwerp opnieuw ter tafel zal komen. 

 
Overleg gevoerd met 
Met betrekking tot dit voorstel is overleg gevoerd met de afdeling financiën. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het Algemeen Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond heeft op 2 juli ingestemd met de begroting 
2016. Het te lopen proces is nu als volgt: 

 

 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze bij het DB kenbaar maken tot 9 
september 2015. 

 Het DB biedt de begroting met zienswijzen aan, aan het AB van 10 september 2015. 

 Na vaststelling van de begroting zendt het AB voor 15 september de vastgestelde begroting, 
inclusief eventuele zienswijzen van gemeenteraden, toe aan Gedeputeerde Staten. 

 
Evaluatie/monitoring 
De GR jeugdhulp monitort het zorggebruik en daarmee de uitnutting van de zorgbudgetten en levert 
hiervoor elk kwartaal een rapportage aan de deelnemende gemeenten.  
 
Financiën  
De bijdrage van de gemeente Ridderkerk aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
bedraagt in 2016 € 5.305.280. Deze bijdrage wordt in de gemeentelijke begroting 2016 verwerkt. De 
totale kosten voor de Jeugdhulp in 2016 kunnen worden opgevangen binnen de integratie-uitkering 
Sociaal Domein. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na uw besluit en consultatie van de commissie Samen leven zal bijgaande zienswijzebrief verzonden 
worden aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
 
Overige PIJOFACH zaken 
N.v.t. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
De gemeente werkt in de regio Rijnmond samen zodat van 1 januari 2015 de jeugdhulp in de 
gemeente goed geregeld is. Specialistische zorg wordt in de regio gezamenlijk ingekocht via een 
zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De verdeling van de financiële bijdragen per gemeente 
voor het komende jaar 2016 is in een begroting verwerkt. Het college met deze begroting ingestemd.   
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Ontwerp-begroting 2016 GR Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp. 


