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Onderwerp 
Advies begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Kennis te nemen van bijgaande begroting 2015 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, 
en dit via bijgaande concept reactie GR jeugdhulp zonder nadere opmerkingen als zienswijze aan het 
dagelijks bestuur van de GR te bevestigen. 
 

Inleiding 
Zoals bij u bekend is per mei 2014 de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond opgericht. 
Deze Gemeenschappelijke Regeling is opgericht om de bovenlokale intramurale specialistische zorg 
voor ons als regiogemeenten uit het Rijnmondgebied in te kopen. Eerder dit jaar is een 
conceptbegroting, die voor 15 juli aan de provincie moest worden aangeboden, aan u voorgelegd 
waarbij u is toegezegd dat later dit jaar een definitieve begroting zou worden gepresenteerd. De 
eerste ontwerpbegroting is in het algemeen bestuur van 22 mei vastgesteld. Conform artikel 23, lid 
negen van de regeling ontvangt u nu een herziene concept begroting. De zienswijze hierop dient 
uiterlijk 13 november aan het Dagelijks Bestuur van de regeling te worden verzonden zodat deze 
meegenomen kan worden bij verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten. 
 
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 specialistische jeugdzorgtaken 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 
Dit advies sluit aan op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenbeleidskader 
Jeugdhulp "Rondom het kind". 
 

Argumenten 
1.1 De begroting komt overeen met de lokale begroting. 
Met de gepresenteerde begroting van de Gemeenschappelijke Regeling ligt een deugdelijke begroting 
voor die in overeenstemming is met de begroting die voor Ridderkerk is opgesteld, met uitzondering 
van de post "AWBZ j-GGZ" (waar later in dit voorstel op in wordt gegaan); 

 
1.2  Hiermee wordt de beschikbaarheid van specialistische voorzieningen geborgd. 
Met onze bijdrage aan de GR regelen we de beschikbaarheid van specialistische voorzieningen voor 
Ridderkerk  en vlakken de risico's uit door de gemeenschappelijke regionale inkoop hiervan; 
 
1.3  Hiermee wordt voorzien in zorgcontinuïteit. 
De bijdrage aan de GR is noodzakelijk om Ridderkerkse jeugdigen die gebruik maken van 
specialistische voorzieningen zorgcontinuïteit te kunnen bieden vanaf 2015. 
 

Overleg gevoerd met 
De begroting van de GR Jeugdhulp is gezamenlijk besproken met alle wethouders van deelnemende 
gemeenten in regio Rijnmond, en van hieruit met betreffende zorgaanbieders. In de BAR-organisatie 



is de begroting afzonderlijk met afdeling financieën, juridische zaken en toegang besproken en met de 
portefeuiillehouder jeugdhulp. 
 
Kanttekeningen 
Op onderdelen van de voorliggende GR begroting zijn onderstaande risico's geconstateerd.  
 

1.1 Er zijn in de begroting geen reserveringen opgenomen voor PGB's. 
Vanaf 2015 kunnen cliënten ook voor psychiatrische en opvoedproblematiek een PGB  
aanvragen. In de GR begroting zijn echter geen reserveringen opgenomen voor PGB's.  
Hierover hebben we afgesproken dat we regionaal met prioriteit een onderzoek vormgeven  
naar de juridische context. Toelichting hierop is opgenomen in alinea over juridische  
zaken. 
 

1.2 Er is een nieuwe kostenpost in de begroting geïntroduceerd. 
Er is een nieuwe kostenpost in de begroting geïntroduceerd. Het betreft de component langdurige (>1 
jaar) psychiatrische problematiek die automatisch na een jaar onder het regime van de AWBZ valt. 
Deze kostenpost was eerder niet geraamd (omdat deze niet opgenomen was in de gepubliceerde 
Vektis-cijfers 2013). Op basis van deze cijfers zijn namelijk de budgetten voor dit domein bepaald.  
Deze zorgcomponent dient te worden beschouwd als een onderdeel van AWBZ  
intramuraal en is daarom logischerwijs onderdeel van de GR begroting. Hierdoor treedt nu  
een nadelig effect op voor onze lokale begroting. Dit komt omdat deze kosten ten laste  
gaan van het extramurale deel aangezien de budgetten voor AWBZ intramuraal en GGZ  
via de bestekken reeds zijn gepubliceerd. We hebben voor het komende jaar dus minder  
budget beschikbaar voor het extramurale deel dan aanvankelijk gedacht. Gelet op het  
historisch zorggebruik vanuit de Vektis-cijfers zijn de gemeentelijke budgetten voor het  
extramurale deel niet toereikend. Voor gemeente Ridderkerk komt het tekort uit €  
125.000 (circa 2% van het macrobudget). De begroting van de Gemeenschappelijke  
regeling jeugdhulp laat nu geen verdere financiële ruimte zien, met die kanttekening dat in  
2015 door middel van onder andere strakke sturing en monitoring een ander beeld kan  
ontstaan. Overigens zijn de cijfers van het historisch zorggebruik waarop de  
lastenramingen zijn gebaseerd niet betrouwbaar genoeg, om in deze fase al budget bij te  
ramen voor het gepresenteerde tekort.  

 
1.3 We kunnen niet voldoen aan de afgesproken budgetgarantie. 

 Door een eenmalige uitname van het Rijk inzake de afbouw van Jeugdzorgplus hebben we moeten 
constateren dat we op basis van de gemaakte afspraken in het Regionaal Transitiearrangement niet 
kunnen voldoen aan de afgesproken budgetgarantie van 95% ten behoeve van instellingen Jeugd en 
Opvoedhulp. Het gaat hierbij om een tekort op de regiobegroting van € 4,5 mln. Regionaal zijn we 
daarom een lobby gestart in de richting van Staatssecretaris Van Rijn om deze uitname teniet te doen. 
Een gevolg van deze uitname is namelijk dat minder formatie toegevoegd kan worden aan de lokale 
jeugd- en gezinsteams. 
 

1.4 Er is onzekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers. 
Een laatste algemeen risico is de mate van (on)betrouwbaarheid van de cijfers ten aanzien van het 
historisch zorggebruik, met name doordat instellingen onder de oude regimes niet verplicht waren te 
registreren op het woonplaatsbeginsel. We hebben met het oog hierop regionaal besloten dat met 
voorrang actief ingezet wordt op de inrichting van een regionale gebruiksmonitor in afstemming op de 
werkwijze van de lokale jeugd- en gezinsteams. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Nadat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft gekregen om een zienswijze in te dienen zal de 
begroting definitief door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en onder begeleiding van 
eventuele zienswijzen worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. 
 

Evaluatie/monitoring 
Gedurende 2015 zullen we het zorggebruik regionaal en lokaal strak monitoren om inzicht te krijgen 
waar we kunnen bijsturen of nadrukkelijker moeten inzetten om de zorgkosten te laten dalen. Zoals u 
bekend is bestaat voor onze gemeente lokaal een financiële prikkel om te investeren in preventie 
zoals eigen kracht, preventieve ggz en lichte(re) vormen van zorg. Hiermee wordt getracht de inzet 
van specialistische en duurdere voorzieningen te verminderen en of te voorkomen.  



Als blijkt dat desondanks de noodzakelijke zorgvraag naar specialistische en duurdere voorzieningen 
stabiel blijft of zelfs toeneemt dan zullen wij hierover tijdig aan u rapporteren. 
 

Financiën  
De kosten voor de regionale voorzieningen zijn in bijgaande begroting per zorgdomein weergegeven. 
De totale middelen voor de regionale inkoop bedragen circa 78,5 % (circa 5,2 mln.) van het totaal 
jeugdhulpbudget van gemeente Ridderkerk. De overige 21,5 % blijft  beschikbaar (circa 1.4 mln.) voor 
de lokale inkoop van jeugdhulpvoorzieningen.  
 
In de eerste begroting van de GR die aan u is voorgelegd, was de verhouding 70% (regionale inkoop) 
en 30% (lokale inkoop). Deze verschuiving (verhoging van het percentage voor regionale inkoop)  is 
het gevolg van het feit dat nog niet alle kosten in mei 2014 in beeld waren en (onlangs) door het Rijk 
een extra korting voor onze regio van € 4,5 miljoen (zie ook bij kanttekeningen 1.3 en financiën 4

e
 

alinea) is opgelegd. Omdat het regionaal transitie arrangement met de zorgaanbieders reeds was 
ondertekend, zijn deze extra kosten ten laste van het lokale deel gebracht. Dit houdt concreet in dat er 
op dit moment voor de lokale inzet (AWBZ/extramuraal) € 578.526 minder beschikbaar is, dan 
voorheen werd aangenomen. De verhoging van het percentage regionale inkoop was voor alle 
gemeenten een moeilijk te accepteren gegeven. Uiteindelijk hebben wij toch gemeend in te moeten 
stemmen, omdat de gelden die wij inleggen voor het regionale deel uiteindelijk wel beschikbaar blijven 
voor jeugd/ouders in Ridderkerk. Wanneer wij in staat blijken het gebruik van bovenlokale dure 
specialistische zorg terug te dringen door meer inzet van lokale preventieve ondersteuning, zullen 
deze middelen terugkomen naar de gemeente. 
 
In het Algemeen Bestuur van de GR is ervoor gekozen gemeenten de mogelijkheid te bieden om te 
kiezen voor een inleg van 97% van het begrote bedrag 2015 voor bovenlokale inkoop. Voor gemeente 
Ridderkerk zou bij 3% lagere inleg € 156.107 lokaal beschikbaar blijven. Hiermee kunnen lokale 
tekorten jeugdhulp worden gedekt, waar sommige gemeenten in onze regio zich mee geconfronteerd 
zien.  
Bij een gemiddeld verbruik van alle deelnemende gemeenten hoger dan deze 97 % moeten 
gemeenten het resterende bedrag echter in 2015 aanvullen. Dit tot maximaal 100%. Wij hebben 
echter besloten tot een inleg van 100% omdat dit het meest tegemoet komt aan het verwachtte 
gebruik van jeugdhulpvoorzieningen in 2015 en dus het meest realistische scenario is.  
 
Zoals in dit voorstel is beschreven in de alinea kanttekeningen bij 1.2 is kennis genomen van het 
huidige geprognosticeerde tekort van € 125.000 voor het extramurale deel van het AWBZ-budget. Dit 
tekort beschouwen wij vooralsnog als een risico en boeken wij om meerdere redenen derhalve nog 
niet in onze begroting 2015. Ten eerste omdat we de werkelijke kosten voor 2015 zich lastig laten 
voorspellen en wij vertrouwen hebben in de ingezette transitiebeweging van zware naar lichte zorg. 
Ten tweede omdat de lobby naar Staatssecretaris van Rijn t.a.v. de € 4,5 mln. positief zou kunnen 
uitpakken. Tenslotte valt niet uit te sluiten dat er vanuit de te liquideren Stadsregio aanzienlijke gelden 
overgeheveld worden naar de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
 

Juridische zaken 
Gemeenten zijn via het Regionaal Transitiearrangement (RTA) gehouden zoveel mogelijk zorg in te 
kopen bij de RTA-zorgaanbieders. Indien men een PGB aanvraag doet wordt getracht  het specifieke 
aanbod vanuit een van deze partners in te zetten. Wettelijk heeft de cliënt echter het recht middels 
een PGB elders zorg in te kopen; daarbij dient de cliënt wel te onderbouwen waarom het aanbod Zorg 
In Natura (van een van de RTA-aanbieders) niet volstaat. Dit kan bijvoorbeeld om 
levensbeschouwelijke redenen zijn. In het Algemeen Bestuur van de GR is recent afgesproken dat de 
juridische gevolgen/context van de dit vraagstuk nog nader onderzocht wordt door de 
uitvoeringsorganisatie GR. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na besluitvorming zal bijgaande concept reactie GR jeugdhulp Rijnmond verzonden worden aan het 
dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Begroting GR 2015 en toelichting (90735) 
2. Besluittekst AB GR 180914 (90736) 
3. Aanbiedingsbrief gemeenteraad 190914 (90737) 



4. Begroting compleet GR (90738) 
5. Concept reactie aan DB GR (91045) 
6. Raadsbesluit begroting jeugdhulp (100700) 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


