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Geachte raad,
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle
hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dat betekent dat gemeenten taken en
verantwoordelijkheden hebben overgenomen op het gebied van jeugd-ggz, provinciale
jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg. Met deze
transitie is een groot aantal verspreide verantwoordel'rjkheden overgegaan naar één lokaal
niveau.
Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichtíng is het een
verplichting om in het kader van Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal niveau samen te
werken. ln Nederland heeft dit geresulteerd in 42 samenwerkingsverbanden.
De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond op te richten vanuit het oogpunt om
gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De
belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de inkoop van jeugdhulp is om in
gezamenlijkheid zorg te dragen voor een voldoende kwalitatief aanbod binnen de individuele
gemeenten.
Bijgaand treft u de ontwerpbegroling20lT van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond.
Vooruitblik 2017
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke
inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en
doelen van de GRJR zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende
gemeenten.
Voor de specialistische jeugdhulp geldt dat in 2017 verder vorm wordt gegeven aan de
integraliteit van jeugdhulp (J-GGZ, J-VB en J&O). De functie van het zorgbemiddelingsteam in
de verdeling van schaarste van de regionale zorgvraag wordt bijvoorbeeld integraal
doorontwikkeld. Verder zal ingezet worden op het verder vormgeven van de samenwerking
tussen de specialistische hulp en de lokaal ingekochte hulp. ln overleg met de aanbieders

wordt verder gewerkt aan het organiseren van het aanbod van het specialistische jeugdhulp zo
dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind en zijn gezin.
Concreet wordt ondermeer verder gewerkt aan de ontwikkeling van:
Betere verbinding met de lokale of wijkteams;
E-health breder inzetten, ook vanuit de lokale teams;
lnvesteren in een doorontwikkeling van de integrale aanpak;
Hulp voor specifieke doelgroepen;
Doorontwikkeling zorgbemiddelingsteam in de verdeling van schaarse hulp;
Verbetering samenhang met het onderwijs.
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ln 2015 is er sprake van een toename van het aantal crisismeldingen ten opzichte van 2014
en ook in de eerste maanden van 2016 is er nog geen daling zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat
er druk ontstaat op enerzijds de productie van het Crisis lnterventie Team (ClT) en andezijds
op de vraag naar crisishulp en 24-uursopvang. lnzet in de komende periode zal dan ook
gericht dienen te zijn op het verder transformeren en innoveren van de hulp binnen
crisissituaties, zodat de vraag naar 24-uursopvang daalt.
lndienen zienswiizen
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) willen wij u vragen uiterlijk
vèör 23 juni 2016 uw eventuele zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp
Rijnmond kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 30 juni 2016 de begroting kan
vaststellen.

W'rj nemen aan u hiermee voldoende te hebben

Met vriendelijke groet,
Namens het

Jeugdhulp Rijnmond
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