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Betreft: Begroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond

Geacht bestuur,

In uw brief van 29 april 2021 heeft u ons verzocht om vóór 23 juni 2021 onze zienswijze met betrekking
tot de concept begroting 2022 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 2 juli 2021 met
inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingen kan vaststellen . Deze zienswijze
gaat uit van het college, omdat er geen raadsvergadering plaatsvindt binnen de door u gestelde termijn.
Wij hebben voor het vaststellen van deze zienswijze wel onze raadscommissie geconsulteerd.

Bij de conceptbegroting 2022 hebben wij de volgende opmerkingen:

Wij constateren dat u in de conceptbegroting 2022 die voorligt rekening houdt met de taakstelling
die in de kadernota is opgenomen, wij stellen voor om deze lijn vast te houden.

Wij benadrukken het belang van realistisch begroten en zien dat hierin stappen zijn gezet, wij
veronderstellen dat dit in de toekomst zal resulteren in minder begrotingswijzigingen en meer
sluitende jaarrekeningen. Wij veronderstellen dat u daarbij rekening houdt met de korte en lange
termijn effecten van de Coronacrisis en deze opneemt in de kadernota 2023 en verder. En ons bij
een eventuele begrotingswijziging 2022 betrekt voor een zienswijze.

Wij zien dat op basis van onze eerdere zienswijze stappen zijn gemaakt betreffende de
informatievoorziening (bestuursrapportages) en inhoudelijke duiding van trends en analyses van
het zorggebruik en waarderen deze inzet. Wij zien graag dat deze focus de komende tijd wordt
voortgezet om te komen tot concreet en precies inzicht in alle Ridderkerkse jeugdigen die op de
wachtlijst staan voor regionale jeugdhulp. Het betreft dan specifiek ook de wachtenden voor
specialistische GGZ, zodat we lokaal wachtlijstbeheer kunnen inzetten. Naast uw inzet om de
wachtlijsten bij de regionale jeugdhulp te verkorten.
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Wij zijn blij dat de voorzitter van het Algemeen Bestuur de lobby naar het Rijk is gestart en wij
benadrukken het voortzetten hiervan. Alleen als 1 5 gemeenten en met de VNG zijn we in staat om
structurele inzet van extra middelen vanuit het Rijk voor de jeugdhulp te realiseren.

Wij stellen voor om de tarieven niet te indexeren, en daarbij alleen een uitzondering te maken als
indexatie volgt uit een wettelijke verplichting. De druk op onze financiële positie noodzaakt ons dit
voorbehoud te maken. Ook volgt de voorgestelde indexatie al twee jaar niet de brief van de kring
van gemeentesecretarissen. Wij zien geen mogelijkheid de voorgestelde indexatie te dekken
binnen onze gemeentelijke programmabegroting. Ook zien wij in de ontwikkeling van de
financiële vergoedingen vanuit het Rijk via het gemeentefonds tot op heden geen ruimte om deze
indexering te honoreren.

In de jaarrekening 2021 zien we graag terug hoe om is gegaan met het kwaliteitskader BVKZ
(Branchevereniging Kleinschalige Zorg) , effectieve interventies zoals opgenomen in de databank
van het Nederlands Jeugd Instituut, de LVG-thematiek (licht verstandelijke beperking) en cultuur
sensitief handelen.

Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom de concept
begroting 2022

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridd#kerk,

burgeme4ster

mw. A. Attema


