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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In het ‘Raadsvoorstel Zienswijze gewijzigde begroting 2020 en concept begroting 2021 GR 

Jeugdhulp Rijnmond’ wordt vermeld dat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(GRJR) het jaar 2019 afsluit met een nadelig resultaat van 11,1 miljoen euro waar naar rato 

289.100 euro voor rekening van Ridderkerk is. Daarnaast is er een nadeel van 504.436 euro voor 

Ridderkerk als gevolg van de begrotingswijziging 2020. We zijn ons ervan bewust dat de invloed 

van Ridderkerk met een 2/3 meerderheid in de besluitvorming over de begroting van de GRJR 

gering is en dat jeugdhulp een belangrijk onderwerp is. De VVD heeft echter hierover de volgende 

vragen: 

1. Hoe gaat Ridderkerk invulling geven aan het herstelplan zoals genoemd op pagina 3 in de 

aanbiedingsbrief financiële stukken GRJR? 

2. Welke andere mogelijkheden heeft Ridderkerk om te voorkomen dat er volgend jaar wederom 

een begrotingstekort ontstaat? 

Antwoord 1.1 

Aan het herstelplan wordt op dit moment gewerkt. Vanuit de samenwerking GRJR is een 

herstelplan opgesteld. Dit herstelplan is nog niet bestuurlijk verstrekt en staat op de agenda van 

het Algemeen Bestuur van juli aanstaande.  



Vanuit onze gemeente zullen we ons in ieder geval richten op ‘Integrale samenwerking’. Hierbij 

efficiënte samenwerking in de hele GGZ en Jeugd en Opvoedhulp/zorg (J & O) keten, waarbij er 

tijdig signalering plaatsvindt en er tijdig kan worden op- en afgeschaald. En scholen worden 

ondersteund in de begeleiding van kinderen met GGZ problematiek. Het doel is om een reductie 

te realiseren in perceel E (Specialistische GGZ). Dit traject wordt gefinancierd vanuit 

transformatiemiddelen.  

Daarnaast zetten we in op de inzet van een POH GGZ-Jeugd in een huisartsenpraktijk. Dit project 

is reeds begonnen en wordt bekostigd vanuit ons lokaal Sociaal Innovatiefonds.  

Tot slot loopt er een pilot Samenwerking jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en wijkteam. 

Antwoord 1.2 

De GRJR is een samenwerking vanuit 15 gemeenten. Het begrotingstekort wordt niet alleen 

veroorzaakt door onze gemeente. De afspraak is dat iedere gemeente uitsluitend haar eigen 

zorggebruik betaald. Via de verrekensystematiek (zogenoemde vlaktaks) wordt dit geregeld.  

Met de inzet op de punten, zoals in antwoord 1 weergegeven, verwachten we dat ons 

daadwerkelijk zorggebruik zal afnemen. En indien alle deelnemende gemeenten dit ook doen 

verwachten we niet dat een dergelijk tekort zich nog een keer voordoet.  


