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Geacht bestuur,

In uw brief van 25 april 2019 heeft u ons verzocht om vóór 25 juni 2019 onze zienswijze met betrekking  
tot de concept gewijzigde begroting 2019 en de concept begroting 2020 kenbaar te maken, zodat het  
Algemeen  Bestuur  op  4  juli  2019  met  inachtneming  van  de  zienswijzen  van  de  gemeenteraden de 
begrotingen kan vaststellen.

Bij de gewijzigde begroting 2019 en conceptbegroting 2020 hebben wij de volgende opmerkingen:

- We missen een stevig onderbouwde analyse van de oorzaak van de stijging van de kosten. Er wordt 
gesproken over een stijging van het aantal jeugdigen/klanten maar een onderbouwing van deze 
constatering kan niet gegeven worden met regionale en lokale cijfers. Sterker er lijkt gebruik te worden 
gemaakt van verschillende bronnen. Ook is onduidelijk of er sprake is van een incidentele of een 
structurele stijging van het aantal jeugdigen. Kunt u zorgen voor een goede onderbouwing waarin 
duidelijk is welke bronnen worden gebruikt?
 
- Het ontbreekt aan periodieke sturingsinformatie met gegevens over het aantal klanten/jeugdigen, de 
kosten en wachtlijsten per perceel, en per aanbieder. Ook zijn er geen benchmarkgegevens van andere 
regio’s beschikbaar. Kunt u zorgen voor de juiste sturingsinformatie?
 
- Er kan tot op heden nog geen antwoord gegeven worden op de vraag of de prijsstelling binnen het in 
2018 geïntroduceerde arrangementenmodel de (gedeeltelijke) oorzaak is van de kostenstijging. Het 
resultaat van het tarieven en herijkingsonderzoek laat ons inziens te lang op zich wachten. Kunnen wij 
snel een antwoord op deze vraag verwachten?

- Wij stellen voor om vooralsnog geen budget van € 6 miljoen aan te ramen voor het landelijke 
transitiearrangement (LTA) en in plaats daarvan te bewerkstelligen dat de VNG afspraken maakt met de 
LTA-contractpartijen over het opstellen van individuele afschalingsplannen voor jeugdigen die in deze 
hoog specialistische vormen van zorg verblijven.
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-  Wij  hebben kennisgenomen van de beheersmaatregelen en de transformatieopgaven, zoals u deze 
vermeld heeft in uw brief. Wij verzoeken de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond om de 
beheersmaatregelen  en transformatieopgaven met  de nodige  urgentie  op  te  pakken.  Wij  vinden  het 
hierbij  van  groot  belang  dat  de  regionaal  ingekochte  of  gesubsidieerde  jeugdvoorzieningen  nauw 
aansluiten op onze wijkteams. Goede samenwerking helpt ons inziens om de kwaliteit van de jeugdhulp 
te verbeteren.

Gezien bovenstaande geconstateerde knelpunten kunnen we niet anders dan komen tot deze zienswijze 
op de gewijzigde begroting 2019 en conceptbegroting 2020 en zijn benieuwd naar welke stappen gezet 
worden en binnen welke termijn om bovenstaande knelpunten op te lossen. Wij kunnen dan ook niet 
instemmen met de conceptbegroting 2020. 

Wij willen benadrukken dat de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie GRJR een gemeenschappelijk 
belang hebben om met elkaar te kunnen komen tot kwalitatief goede jeugdhulp, jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en Veilig Thuis en dit alles tegen beheersbare kosten. 

Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom de 
gewijzigde begroting 2019 en de concept begroting 2020.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Ridderkerk,

de griffier, de voorzitter

Mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema


