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Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Er wordt gesproken over een secretaris-directeur. Is deze al benoemd en zo wanneer en door 

wie? 

Antwoord 1 

Deze secretaris/directeur is benoemd tijdens de AB-vergadering van 16 april 2021.  

Vraag 2 

“In het Kader financieel beleid en beheer GRJR is ook uitgewerkt hoe we in het vervolg realistisch 

begroten en hoe meer verbinding wordt gelegd met de lokale inzet van afzonderlijke gemeenten. “ 

Kunt u ‘realistisch’ toelichten en de wijze waarop verbinding wordt gelegd.  

Antwoord 2 

Bij het realistisch begroten is de realisatie in de voorlopige jaarrekening 2021 als vertrekpunt 

genomen. Daarna zijn mutaties doorgevoerd voor indexeringen, verschuivingen van regionaal 

naar lokaal, gevolgen van wetswijzigingen (woonplaatsbeginsel) etc. Daarnaast hebben 

gemeenten correctieposten aan kunnen geven op enkele specifieke onderdelen van de begroting.  

  



Vraag 3  

Het rijk had een bezuiniging ingeboekt van 0,5 miljard. Onder andere door druk van VNG is 

toegezegd dat dit niet uit budget van de gemeenten gehaald zal worden. Nu dreigt deze 

afgewenteld te worden op de jeugdsector oa door kortere behandelduren en meer eigen bijdrage 

cliënten.  

a. Wat is de laatste stand van zaken? 

b. Welke actieve rol pakt Ridderkerk om de nazorg te versterken en betalingsproblemen juist bij 

deze groep te voorkomen?  

c. Hoe wordt de raad daarbij betrokken?  

Antwoord 3 

a. De laatste stand van zaken is dat het kabinet onlangs besloten heeft om zelf de 

verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het 

coalitieakkoord. Hierdoor zijn de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het 

Rijk en liggen die niet meer bij gemeenten. Naar aanleiding hiervan wil de VNG, in 

samenwerking met de andere partijen, de hervormingsagenda verder oppakken.  

b. Vooralsnog heeft er geen aanpassing van de behandelduur plaatsgevonden. Wanneer een 

cliënt een vraag heeft in het kader van de Jeugdwet dan wordt een beschikking in de vorm van 

een arrangement afgegeven. De desbetreffende aanbieder heeft de taak de daarbij behorende 

hulpverlening te bieden. Vanuit de Jeugdwet mag er geen eigen bijdrage gevraagd worden. 

Hierin zijn geen veranderingen opgetreden. 

c. Wanneer er ontwikkelingen vanuit het Rijk zijn, dan zal u hier nader over worden geïnformeerd.  

Vraag 4  

Bestuursrapportages. Het Algemeen Bestuur ontvangt twee keer per jaar, in juli en in oktober, een 

bestuursrapportage. De bestuursrapportages geven inzicht in de inhoudelijke en financiële 

voortgang van de begrotingsrealisatie. Er is bij agendapunt 7 van de raadscommissie SL 

Ridderkerk voorgesteld dat het AB vervalt.  

a. Naar welke Ridderkerks vertegenwoordigers wordt dan deze rapportages verstuurd?  

b. Gezien het financiële en maatschappelijke belang van de GRJR wordt toesturen zou deze 

informatie ook ter beschikking moeten zijn voor raadsleden. Kunt u deze toesturen?  

Antwoord 4a 

Het AB komt niet te vervallen (zie antwoord 5, agendapunt 7). 

Antwoord 4b 



Deze informatie is openbaar beschikbaar via de website www.jeugdhulprijnmond.nl  

Vraag 5 

“Afwikkeling vlaktaks. Tot en met 2022 is gewerkt met een systeem van risicoverevening. De 

afwikkeling van verschillen uit de jaren tot en met 2021 vindt na vaststelling van de definitieve 

Jaarstukken 2021 plaats in het boekjaar 2022. De afwikkeling van verschillen uit 2022 vindt in één 

keer plaats bij de vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2022. Vanaf de jaarrekening 2023 

wordt een directe nacalculatie van de bijdragen gehanteerd. De deelnemende gemeenten hebben 

hierdoor direct het effect van stijging of daling van kosten als gevolg van hun lokale sturing.” 

Om welke bedragen gaat dit in Ridderkerk? 

Antwoord 5 

De financiële gevolgen van deze afwikkeling kunnen pas worden berekend nadat het werkelijk 

zorgverbruik over 2022 bekend is. Dat is in mei 2023. 

Vraag 6  

De wachtlijsten en wachttijden maken dat er te laat zorg wordt ingezet, de problemen daardoor 

langer aanhouden en verergeren en de behandeling dus vaak langer en duurder wordt. De 

Regeling ‘zet er op in’ en tot die tijd wordt er veel verwacht van de lokale wijkteams in kader 

preventie en overbruggingszorg.  

Moet het lokale wijkteam gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen worden versterkt in 

capaciteit en formatie? Graag antwoord toelichten  

Antwoord 6  

Voor gemeenten en partners in de jeugdzorgketen zijn de opgaven groot. Het transformatieproces 

in combinatie met de grote financiële druk vraagt veel van iedereen. In de regiovisie is 

aangegeven waar we met elkaar naartoe willen werken en welke onderwerpen we de komende 

periode (2022-2023) gezamenlijk willen oppakken. Afhankelijk van de keuzes die hierin gemaakt 

worden (zowel regionaal als lokaal) wordt bekeken of dit binnen de bestaande capaciteit en 

formatie van het lokale wijkteam gerealiseerd kan worden of dat deze versterkt moet worden.  
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