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Geadviseerd besluit
De raad voor te stellen:

Het college besluit: 
1. De concept zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond ter
consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.

2. De portefeuillehouder te mandateren om na consultatie in de commissie Samen Leven de
zienswijzebrief aan te passen.

Voorstel
Inleiding
Bijgaand ontvangt u de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). 
Ten opzichte van de definitieve begroting 2021 betreft het een toevoeging van 10,48 miljoen voor de 
aanpak van de wachtlijsten, de inzet van extra spoedhulp als gevolg van Corona en de toevoeging 
van extra middelen voor Pleegzorg en Adolescentenstrafrecht op basis van de prognoses vanuit de 
bestuursrapportages. Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft op 2 juli het plan van aanpak van de 
wachtlijsten vastgesteld, waarin de doelstelling is opgenomen dat eind 2022 de wachtlijsten zijn terug 
gebracht naar maximaal 14 weken en daarmee voldoen aan de Treeknorm. Het DB van de GRJR 
vraagt de raad om 1 oktober 2021 een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021 aan het 
dagelijks bestuur van de GRJR kenbaar te maken. Vanwege deze deadline wordt een zienswijze van 
het college voorgesteld gehoord hebbende het advies van de commissie Samen Leven.

Beoogd effect
Een zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Gehoord hebbend het advies van de 
commissie Samen leven.

Relatie met beleidskaders
De Nota integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021.

Argumenten
1.1 De voorgestelde begrotingswijziging 2021 pakt de wachtlijsten aan

De voorgestelde wijziging en het daaraan gekoppelde plan van aanpak hebben als doel de 
wachtlijsten voor de specialistische jeugdhulp korter te maken en eind 2022 terug te brengen tot 
maximaal 14 weken (de Treeknorm). Het verminderen van de wachtlijsten is een belangrijk speerpunt 



van het College.

2.1 De portefeuillehouder heeft mandaat nodig om zienswijze kenbaar te maken 
Dit maakt op basis van advies van de commissie Samen leven aanpassingen aan de concept 
zienswijze mogelijk. 

Overleg gevoerd met
De portefeuillehouder, de domeincontroller en financieel adviseur, teamleider en manager domein 
Maatschappij.

Kanttekeningen
1.1 De aard van de gemeenschappelijke regeling beperkt de invloed
De besluitvorming van begrotingen van de GRJR is gebaseerd op het principe van een 2/3 
meerderheid. De gemeente Ridderkerk heeft in het Algemeen Bestuur van de GRJR slechts beperkte 
invloed.

Uitvoering/vervolgstappen
Op basis van de zienswijzen van de 15 gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de 
ontwerp begrotingswijziging 2021 op de vergadering van het algemeen bestuur op 1 oktober 2021.

Evaluatie/monitoring
Op basis van de bestuursrapportages die worden aangeboden aan het algemeen bestuur, wordt de 
opvolging van in de zienswijze opgenomen aandachtspunten nauwgezet gevolgd.

Financiële informatie
De ontwerp begrotingswijziging 2021 betreft een ophoging van de begroting met € 10,48 miljoen voor 
de aanpak van de wachtlijsten. Voor Ridderkerk betreft dit een extra bijdrage van € 300.543,-. In het 
budget voor de  GRJR in de gemeentelijke begroting is voor deze extra bijdrage nog financiële ruimte. 

Ook zijn bij de meicirculaire extra rijksmiddelen ontvangen voor onder meer de aanpak van de 
wachtlijsten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 986.000,-. 

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Overige PIJOFACH zaken
N.v.t.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Ja.
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