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Geachte raadsleden,
Op 17 juni 2019 heeft uw raad de zienswijze voor de begroting 2020 vastgesteld. Deze
raadsinformatiebrief gaat in op de besluitvorming betreffende de conceptbegroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
Conceptbegroting
Op 4 juli 2019 heeft het algemeen bestuur de conceptbegroting 2020 vastgesteld en heeft
kennisgenomen van de zienswijzen van de gemeenteraden van de 15 gemeenten. De vaststelling heeft
plaatsgevonden op basis van instemming door 12 van de 15 gemeenten, waarbij de gemeente
Ridderkerk samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard tegen de conceptbegroting 2020
hebben gestemd. De gemeente Capelle aan de IJssel heeft ingestemd maar met stemverklaring.
Zienswijze
De zienswijze van de gemeente Ridderkerk ging vooral in op het ontbreken van inhoudelijke
onderbouwing van de kostenstijging, het gebrek aan sturingsinformatie en ontbreken van voortgang op
het inzetten van beheersmaatregels en uitvoeren van transformatieplannen.
Reactie op zienswijze
Wij hebben op 16 september jl. reactie ontvangen op de ingediende zienswijze. Hierin wordt aangegeven
dat diverse onderzoeken zijn uitgevoerd die meer inzicht geven in de oorzaken van de kostenstijging en
dat daarnaast actief wordt gestuurd op het gebruik van het berichtenverkeer.
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Consequenties
De financiële consequenties van de conceptbegroting 2020 zijn voor ons fors, het gaat om een extra inleg
van€ 1.145.182 meer dan de originele begroting van 2019. De totale inleg van de gemeente Ridderkerk
is€ 7.000.371. De verhoging van de inleg is gebaseerd op een middeling van zorgkosten die door
Ridderkerk in 2016, 2017 en 2018 zijn gemaakt. Bij de jaarrekening wordt op basis van werkelijk gebruik
afgerekend. Deze afrekening vindt plaats conform de vlaktaks-methodiek en verspreid over drie jaren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformee d.
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