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Geacht bestuur,

In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om vóór 17 juni 2020 onze zienswijze 
met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021 
kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 met inachtneming van de 
zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingen kan vaststellen.

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 kennis genomen van de concept gewijzigde 
begroting 2020 en de concept begroting 2021.

In deze brief maken wij u onze zienswijze kenbaar.

De jaarrekening 2019, alsmede de concept begrotingswijziging over 2020 en de concept 
begroting 2021 laten voor onze gemeente wederom een forse verhoging in de bijdrage aan 
de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond zien. Vorig jaar hebben we u in onze 
zienswijze (datum 21 mei 2019; zaaknummer 19930) ook laten weten dat een dergelijke 
forse stijging van de kosten een enorme impact op onze begroting heeft en om een stevige 
onderbouwing vraagt.

Breng de basis op orde: kweek een gemeenschappelijk gevoel van urgentie en zorg voor 
een adequate beheersing van de processen
In de zienswijze van vorig jaar hebben we met krachtige termen aangegeven dat een 
verbetering op een aantal gebieden absoluut ñoodzakelijk was.
Zoals we ook vorig jaar al constateerden gaat het binnen het jeugddomein om een 
gezamenlijk gevoelde urgentie om de juiste jeugdhulp binnen de gestelde kaders en 
financieel gemaakte afspraken te organiseren. We zien nog steeds dat de facturatiegraad 
bij aanbieders én gemeenten lager is dan de noodzakelijke 950Zo. Deze constatering laat 
ons inziens geen andere conclusie dat nog steeds geen urgentie bij alle betrokken partijen 
gevoeld wordt.
Omdat alleen met het gevoel van urgentie de noodzakelijke veranderingen zullen 
plaatsvinden raden wij u en de betrokken organisaties met klem aan dit hoog op de agenda 
te plaatsen en onverwijld aandacht aan te schenken aan het kweken van het besef van 
urgentie.

De inzet van de interim-secretaris heeft bijgedragen aan lichte verbeteringen in de 
periodieke sturingsinformatie, de facturatie, de bedrijfsvoering en het stevig voeren van
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contract-management.
Ondanks deze lichte verbeteringen heeft de jaarrekening wederom op basis van een 
productie-uitvraag heeft moeten plaatsvinden We betreuren het dan ook zeer dat deze 
wijze van berekening nog steeds de basis moet vormen.

We constateren daarbij dat er nog steeds gemeenten en zorgaanbieders zijn die de 
basis niet op orde hebben. We roepen bij deze dan ook alle betrokkenen, gemeenten 
en zorgaanbieders, op de basis op orde te brengen én dit als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en urgentie te zien. Wij roepen u concreet op om deze actie 
voor 1 november 2020 afgerond te hebben.
Met een adequate beheersing van de processen bij gemeenten en zorgaanbieders gaan 
we beschikken over data om meer in control te komen op het gebied van de 
dienstverlening in de jeugdzorg. Dit is een belangrijke voorwaarde om meer grip te krijgen 
op dit domein. Alleen met deze grip kunnen we effectief en efficiënt handelen in de 
jeugdzorg in de GR en in de gemeenten en alleen dan kunnen we de cliënten een 
adequate ondersteuning bieden.

Gelet op de transformatieopgaven waar wij als GRJR voor staan, roepen wij u voorts op 
om lering te trekken uit succesvolle voorbeelden ter verbetering van de effectiviteit en de 
efficiency van de (organisatie van de) jeugdhulpverlening. Wij noemen in dit kader de 
jeugdhulpregio West-Brabant (zie: Binnenlands Bestuur nr. 10, jaargang 41, p. 21 - 23). 
Deze regio is vijfjaar geleden gestart met een model van resultaatgerichte financiering. De 
complexe jeugdhulp is er inmiddels sterk gedaald en de gemiddelde kosten van de 
jeugdhulp per inwoner zouden er aanmerkelijk lager liggen dan elders. Wij zouden graag 
inzichtelijk gemaakt zien wat de meerwaarde van (aspecten van) het West Brabantse 
model is voor de GRJR.

Concept begroting 2020
De wijziging van de begroting heeft te maken met verhoging van subsidies van de 
Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming) en Veilig Thuis als gevolg van de 
onderzoeken naar de tarieven en daarnaast is het jaarrekeningresultaat 2019 
meegewogen. Aangezien deze jaarrekening gebaseerd is op de productie-uitvraag en niet 
op de facturaties heeft onze vertegenwoordiger in het algemeen bestuur tegen de 
begrotingswijziging gestemd. Wij steunen haar daar in. We vinden het belangrijk om eerst 
de basis op orde te krijgen en dan op basis van de facturaties een eventuele 
begrotingswijziging voor te leggen. We vinden de huidige concept begrotingswijziging dan 
ook te voorbarig.

Concept begroting 2021
Ook de begroting 2021 is gebaseerd op jaarrekening 2019. We begrijpen dat dit gelet op 
de planning voor deze begroting nu niet anders kan, maar we betreuren dit ten zeerste.
Uit de concept-begroting blijkt dat voor organisatiekosten een indexering van 1,407o wordt 
toegepast en voor de personele kosten de landelijk vastgestelde OVA (Overheidsbijdrage 
in de Arbeidskostenontwikkeling) wordt gevolgd.. Echter we constateren dat in contracten 
een kanbepaling is opgenomen, als het gaat om het al dan niet toepassen van de 
indexering voor personele kosten. We vinden dat gelet op de huidige situatie er voldoende 
redenen zijn om de indexatie nu niet toe te passen.
Wel kunnen we instemmen met de genoemde taakstellingen in
de concept meerjarenbegroting 2021. Dit vraagt van alle gemeenten én zorgaanbieders 
veel daadkracht om dit echt te realiseren. Van de bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling vraagt dit hier goed op te sturen en ons hier periodiek over te rapporteren.
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Tot slot
Wij willen onze teleurstelling in deze zienswijze niet onder stoelen of banken steken. Vorig 
jaar hebben we met onze zienswijze de betrokken partijen wakker willen schudden. Dit is 
maar ten dele gelukt.
We zien net als ons college dat we nog steeds forse slagen moeten gaan maken binnen 
het jeugddomein. Met deze zienswijze roepen wij de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond dan ook op om de beheersmaatregelen en transformatieopgaven met 
grote urgentie op te pakken en hier onverwijld mee door te gaan, en daarbij zich 
rekenschap te geven van de relevante lessen die uit goede voorbeelden van andere regio’s 
zijn te trekken.

Wij vinden het hierbij van groot belang dat de regionaal ingekochte of gesubsidieerde 
jeugdvoorzieningen nauw aansluiten op ons lokaal stelsel, waar de KrimpenWijzer en het 
Krimpens Sociaal Team belangrijke ankers zijn.

Goede samenwerking helpt ons inziens om de kwaliteit van de jeugdhulp te 
verbeteren. We moeten met elkaar de schouders er onder blijven zetten. De 
jeugdigen en hun ouders die in onze regio wonen, verwachten dit van ons!

We zullen de ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling dan ook nauwgezet 
volgen. We zien daarvoor graag van u de kwartaalrapportages tegemoet.

Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de.verdere besluitvorming rondom 
de gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Krimpen aan den IJsse 
Voorzitter, jGítt

M.W. Vroj
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Geachte mevrouw Bokhove,

In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 17 juni a.s. onze zienswijze met 
betrekking tot de begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting van 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kenbaar te maken. Dat doen wij bij deze.

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee gaan akkoord met de begrotingswijziging 
voor 2020 en de ontwerpbegroting voor 2021. Dit met dank voor al het harde werk van uw 
medewerkers; ondanks alle perikelen rond Corona, hebben zij ervoor gezorgd dat de jaarlijkse P&C- 
cyclus goed loopt. Het zijn bijzondere tijden, waarin het belangrijk is dat we samenwerken om de 
zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen te borgen.

U mag van ons verwachten dat we betalen voor het reële zorggebruik van onze inwoners. We maken 
ons wel grote zorgen over het beperkte leereffect dat de transformatie in de jeugdhulp tot nu toe 
oplevert. Daarom willen we dat de strategie van de GR JR zich aanpast aan de huidige 
omstandigheden: niet alleen samen leren, maar vooral ook samen sturen. Dat vraagt een goede 
wederzijdse informatievoorziening, zodat we steeds beter weten welke kosten we maken en voor 
welke zorg dat is. Concrete informatie over instroom, doorstroom en uitstroom kan ook helpen de 
verbinding met het lokale veld te versterken. Onze kwetsbare gezinnen vragen om maatwerk en dat 
is niet alleen jeugdhulp, maar ook ondersteuning uit andere delen van het sociaal domein.
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Alleen door meer samenhang te brengen in de hulpverlening kunnen we een financieel duurzaam en 
houdbaar stelsel bereiken, met oog voor de kwaliteit van zorg. Als gemeente houden we dan ook 
onverkort vast aan ons doel, dat is het op langere termijn op peil houden van ons voorzieningen
niveau. Tenslotte verdienen alle kinderen op de eilanden het dat ze hun talenten kunnen 
ontwikkelen en dat ze veilig en gezond opgroeien.

We waarderen dat in het afgelopen jaar er een uitvoeringsplan is gemaakt voor besteding van de 
middelen uit het landelijke Transformatiefonds. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk een programma 
op te zetten om vernieuwing in de jeugdhulp aan te jagen. Vandaar dat we onze zienswijze hebben 
afgestemd, zodat we eensgezind kunnen samenwerken. Het programmateam jeugd werkt 
momenteel aan verschillende gezamenlijke projecten op het gebied van praktijkondersteuning voor 
huisartsen, onderwijszorg en jeugdbescherming. Deze projecten zijn bedoeld om de jeugdhulp 
dichterbij onze gezinnen te brengen en de doorstroom naar de specialistische jeugdhulp te 
verminderen. Dat doen we om het sociale netwerk van die gezinnen te versterken. Dit in 
samenwerking met alle betrokken partijen.

De dit jaar voor het eerste geleverde regionale kadernota met een meerjarenbegroting is voor de GR 
JR een belangrijke stap naar meer sturing; maar als het gaat om het gewenste evenwicht tussen 
kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn we er nog lang niet. Wij verwachten daarom dat de GR JR 
overstapt naar een pro-actieve aanpak, het rendement op onze investeringen is nu te laag. Daarom 
zijn we voorstander van een heldere taakstelling. We willen het bijbehorende herstelplan ook 
gezamenlijk uitvoeren, zodat we leren van elkaar. In lijn met de aangekondigde wetswijziging van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterken we zo de regionale 
samenwerking. Wat wij daarbij nodig hebben is een stevige uitvoeringsorganisatie, die een 
verbindende rol kan spelen. Het ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie kan die samenwerking 
bestendigen. Dat betekent niet dat we, als gemeente, het stuur uit handen willen geven. Daarom 
vragen we u ook om komend jaar met het contractmanagement meer te sturen op declaratiegraad 
van facturen en het nakomen van de contractueel vastgelegde afspraken door aanbieders. Dit helpt 
ons om meer grip te krijgen op kostenbeheersing en kwaliteit van zorg.

Data-analyse en verbetering van het arrangementenmodel (voor bekostiging) zijn daarbij belangrijke 
beleidsinstrumenten, maar dit verkort de wachttijd voor kwetsbare kinderen niet en we werven er 
ook geen pleegouders mee. Er moet dus binnen de GR JR ook oog zijn voor vernieuwing van het 
zorgaanbod. Onze kwetsbare kinderen vragen om meer ambulante hulp, dichtbij huis. Daarom willen 
we op termijn (een deel van de) specialistische ambulante jeugdhulp uit perceel D en E overhevelen 
naar de lokale inkoop. Dan kunnen we zelf onderwijszorg inrichten, in verbinding met lokale 
preventie. Specialistische aanbieders van jeugdhulp spelen weliswaar een grote rol in de behandeling 
van jeugdigen, maar ze hebben geen monopolie in het coachen of begeleiden van kinderen. Inzet van 
het lokale netwerk is van wezenlijk belang om aan gezinnen maatwerk te kunnen leveren binnen het 
hele sociale domein. Hiermee willen we aansluiten bij de nieuwe inkoopstrategie van de GR JR, die 
op basis van onze regiovisie ontwikkeld wordt.
Van belang blijft dat we zorginhoudelijke en financiële vraagstukken voor de jeugdhulp binnen de GR 
JR in samenhang oplossen. Tenslotte vragen we van alle hulpverleners ook om integraal te werken en 
oog te hebben voor de context van een gezin.
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We willen u de hand reiken om te zorgen dat die samenhang in 2021 wordt versterkt. Dat doen we 
door:

Een gezamenlijk herstelplan op te stellen voor alle gemeenten van Voorne-Putten en Goeree 
Overflakkee. In dit herstelplan staan gerichte maatregelen om de taakstelling in de 
meerjarenbegroting te realiseren. Die maatregelen hebben effect op de kosten voor 
jeugdhulp, het volume van de vraag naar jeugdhulp en/ of de kwaliteit van zorg.
Met het programmateam jeugd voor onze subregio te werken aan verschillende projecten, 
die gericht zijn op: praktijkondersteuning aan huisartsen, onderwijszorg en 
jeugdbescherming. Doelstelling van deze projecten is om het percentage jeugdigen in zorg 
terug te dringen naar het landelijke gemiddelde en/of de wachttijden voor ambulante hulp te 
verkorten en/ of preventie te versterken. Dit doen we door lokaal een laagdrempelig aanbod 
van ambulante ondersteuning te ontwikkelen, dat de eigen kracht van onze jeugdigen 
vergroot. We stimuleren daarbij de onderlinge samenwerking tussen ketenpartners over de 
grenzen van hun domein heen.
Als subregio actief mee te werken aan de regiovisie, die we samen ontwikkelen. Deze 
gedeelde visie is de basis voor een nieuwe inkoopstrategie op langere termijn. We gaan 
ervan uit dat we onze plannen met perceel D en E op een zorgvuldige manier kunnen 
realiseren.

Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven op onze verzoeken.

Hoogachtend,

Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.L.M Weerts F. van Oosten
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Betreft: Begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond 

Geacht bestuur, 

In uw brief van 23 april 2020 heeft u ons verzocht om vóór 17 juni 2020 onze zienswijze met betrekking 
tot de concept gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021 kenbaar te maken, zodat het 
Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de 
begrotingen kan vaststellen. 

Bij de gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021 hebben wij de volgende opmerkingen: 

- 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. 

- 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 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 verdiepende analyses per gemeente, per zorgvorm en ook per zorgaanbieder. 

- Wij hebben kennisgenomen van de conceptbegroting 2021 met dalend meerjarenperspectief. Wij 
benadrukken daarbij het belang van een goede samenwerking tussen de individuele gemeenten en de 
GR Jeugdhulp Rijnmond. Alleen dan zijn we in staat om dit dalend meerjarenperspectief te realiseren. 

Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom de 
gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Ridderkerk, 
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zienswijze begroting GR JR 2021

Beste mevrouw Bokhove, mevrouw Frijters,

In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 17 juni a.s. onze zienswijze met 
betrekking tot de begrotingswijziging voor 2020 en  de ontwerpbegroting van 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kenbaar te maken. Dat doen wij bij 
deze.

Westvoorne gaat akkoord met de begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting voor
2021. Dit met dank voor al het harde werk van uw medewerkers; ondanks alle perikelen rond 
Corona, hebben zij ervoor gezorgd dat de jaarlijkse P&C cyclus goed loopt. Het zijn bijzondere 
tijden, waarin het belangrijk is dat we samenwerken om de zorgcontinuïteit voor kwetsbare 
kinderen te borgen. 
U mag van ons verwachten dat we betalen voor het reële zorggebruik van onze inwoners. We 
maken ons wel grote zorgen over het beperkte leereffect dat de transformatie in de jeugdhulp 
tot nu toe oplevert. Daarom willen we dat de strategie van de GR JR zich aanpast aan de 
huidige omstandigheden: niet alleen samen leren, maar vooral ook samen sturen. Dat vraagt 
een goede wederzijdse informatievoorziening, zodat we steeds beter weten welke kosten we 
maken en voor welke zorg dat is. Het onderzoek naar perceel E om inzicht te krijgen naar de 
oorzaken van de oplopende wachtlijsten en hogere kosten voor jeugdhulp is daartoe een goede 
aanzet geweest. Concrete informatie over instroom, doorstroom en uitstroom kan ook helpen de 
verbinding met het lokale veld te versterken. Onze kwetsbare gezinnen vragen om maatwerk en 
dat is niet alleen jeugdhulp, maar ook ondersteuning uit andere delen van het sociaal domein. 
Alleen door meer samenhang te brengen in de hulpverlening kunnen we een financieel 
duurzaam en houdbaar stelsel bereiken, met oog voor de kwaliteit van zorg. Als gemeente 
houden we dan ook onverkort vast aan ons doel, dat is het op langere termijn op peil houden 
van ons voorzieningenniveau. Tenslotte verdienen alle kinderen in Westvoorne het dat ze hun 
talenten kunnen ontwikkelen en dat ze veilig en gezond opgroeien. 
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We waarderen dat in het afgelopen jaar er een uitvoeringsplan is gemaakt voor besteding van 
de middelen uit het landelijke Transformatiefonds. Dit stelt ons in staat om, samen met de 
andere gemeenten van Voorne-Putten en Goeree Overflakkee, een programma op te zetten om 
vernieuwing in de jeugdhulp aan te jagen. Vandaar dat we onze zienswijze hebben afgestemd, 
zodat we eensgezind kunnen samenwerken. Het programmateam jeugd werkt momenteel aan 
verschillende gezamenlijke projecten op het gebied van praktijkondersteuning voor huisartsen, 
onderwijszorg en jeugdbescherming. Deze projecten zijn bedoeld om de jeugdhulp dichterbij 
onze gezinnen te brengen en de doorstroom naar de specialistische jeugdhulp te verminderen. 
Daarnaast zetten we in op een integrale benadering van hulp en meer samenhang tussen 
betrokken partijen voor het verbeteren van het sociale klimaat in de kernen.
Dat doen we in Westvoorne bijvoorbeeld met de doorontwikkeling van het sociaal gebiedsteam 
door meer in te zetten op een integrale benadering van de Basis GGZ in samenhang met de 
POH jeugd en de coaches van jeugd en opvoedondersteuning. 

De regionale kadernota met een meerjarenbegroting is voor de GR JR een belangrijke stap 
naar meer sturing;  maar als het gaat om het gewenste evenwicht tussen kwalitatief goede en 
betaalbare zorg, zijn we er nog lang niet. Wij verwachten daarom dat de GR JR overstapt naar 
een proactieve aanpak, het rendement op onze investeringen is nu te laag. Daarom zijn we 
voorstander van een heldere taakstelling. We willen het bijbehorende herstelplan ook 
gezamenlijk uitvoeren, zodat we leren van elkaar.
In lijn met de aangekondigde wetswijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) versterken we zo de regionale samenwerking versterken en wat wij daarvoor nodig 
hebben is een stevige uitvoeringsorganisatie, die een verbindende rol kan spelen. Het 
ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie kan die samenwerking bestendigen. Dat betekent 
niet dat we, als gemeente, het stuur uit handen willen geven. Daarom vragen we u ook om 
komend jaar met het contractmanagement meer te sturen op het nakomen van de contractueel 
vastgelegde afspraken door aanbieders. Dit helpt ons om meer grip te krijgen op 
kostenbeheersing en kwaliteit van zorg.

Data-analyse en verbetering van het arrangementenmodel (voor bekostiging) zijn daarbij 
belangrijke beleidsinstrumenten, maar dit verkort de wachttijd voor kwetsbare kinderen niet en 
we werven er ook geen pleegouders mee. Pleegouders lopen tegen langdurige en complexe 
procedures aan en haken daardoor af. Er moet dus binnen de GR JR ook oog zijn voor 
vernieuwing van het zorgaanbod. Onze kwetsbare kinderen vragen om meer ambulante hulp, 
dichtbij huis. Daarom willen we op termijn (een deel van de) specialistische ambulante 
jeugdhulp uit perceel D en E overhevelen naar de lokale inkoop. Dan kunnen we zelf 
onderwijszorg inrichten, in verbinding met lokale preventie. Specialistische aanbieders  van 
jeugdhulp spelen weliswaar een grote rol in de behandeling van jeugdigen, maar ze hebben 
geen monopolie in het coachen of begeleiden van kinderen. Inzet van het lokale netwerk is van 
wezenlijk belang om aan gezinnen maatwerk te kunnen leveren binnen het hele sociale domein. 
Hiermee willen we aansluiten bij de nieuwe inkoopstrategie van de GR JR, die op basis van 
onze regiovisie ontwikkeld wordt. Van belang blijft dat we zorginhoudelijke en financiële 
vraagstukken voor de jeugdhulp binnen de GR JR in samenhang oplossen. Tenslotte vragen we 
van alle hulpverleners ook om integraal te werken en oog te hebben voor de context van een 
gezin. 

We willen u de hand reiken om te zorgen dat die samenhang in 2021 wordt versterkt. Dat doen 
we door:

- Een gezamenlijk herstelplan op te stellen voor alle gemeenten van Voorne-Putten en 
Goeree Overflakkee (subregio). In dit herstelplan staan gerichte maatregelen om de 
taakstelling in de meerjarenbegroting te realiseren. Die maatregelen hebben effect op de 
kosten voor jeugdhulp, het volume van de vraag naar jeugdhulp en/of de kwaliteit van 
zorg.



- Met het subregionale programmateam jeugd wordt gewerkt aan verschillende projecten, 
die gericht zijn op: praktijkondersteuning aan huisartsen, onderwijszorg en 
jeugdbescherming. Doelstelling van deze projecten is om het percentage jeugdigen in 
zorg terug te dringen naar het landelijke gemiddelde en/of de wachttijden voor 
ambulante hulp te verkorten en/of preventie te versterken. Dit doen we door lokaal een 
laagdrempelig aanbod van ambulante ondersteuning te ontwikkelen, dat de eigen kracht 
van onze jeugdigen vergroot. We stimuleren daarbij de onderlinge samenwerking tussen  
ketenpartners over de grenzen van hun domein heen.  

- Als subregio actief mee te werken aan de regiovisie, die we samen ontwikkelen. Deze 
gedeelde visie is de basis voor een nieuwe inkoopstrategie op langere termijn. We gaan 
ervan uit dat we onze plannen met perceel D en E op een zorgvuldige manier kunnen 
realiseren.

Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven op onze 
verzoeken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff                                  Peter de Jong
loco-secretaris                                          burgemeester

Bijlagen:
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Op 23 april jl. ontvingen wij van u de gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. In deze brief geven wij onze zienswijze op deze 

documenten. Wij verzoeken u deze zienswijze mee te nemen bij de besluitvorming rond de hierboven 

genoemde documenten in het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020. 

 

Realistisch begroten 

De oplopende begroting voor de GRJR heeft ook flinke gevolgen voor de begroting van de gemeente 

Lansingerland. Het is een ontwikkeling die we breed in het land zien en waarbij we ons zorgen maken 

over de houdbaarheid. We waarderen dan ook de inspanningen van de GRJR om de tekorten met 

regelmaat onder de aandacht te brengen bij het rijk. 

 

We staan achter de beweegredenen van het Algemeen Bestuur om de begroting 2020 bij te stellen, en 

daarmee realistisch te begroten. Wel is het noodzakelijk om maatregelen te treffen en het tij te keren. 

Dit ook gezien het signaal dat al zo vroeg in het jaar de budgetplafonds worden bereikt. 

 

Wij verwachten dat er mogelijkheden zijn om een stabilisatie of zelfs daling in gang te zetten en staan 

om die reden dan ook achter de taakstelling in de meerjarenbegroting.  

 

Coronacrisis 

Een kanttekening bij de taakstelling is dat we nog niet weten wat de gevolgen van het coronavirus zijn.  

U benoemt dit ook in de begeleidende brief bij de financiele stukken. De aanbieders passen de huidige 

dienstverlening aan en zoeken alternatieven voor de benodigde jeugdhulp. Onzeker is wat dit in de 

(nabije) toekomst betekent. Mogelijk biedt de crisis ook nog kansen of nieuwe inzichten. De 

gemeenteraad van Lansingerland is zich bewust van deze grote veranderingen en verwacht van de GRJR 

een actieve rol door in te springen op deze ontwikkelingen. We geven graag mee dat we ervan uitgaan 

dat de eventuele financiële gevolgen gedekt worden uit de gemeentelijke bijdragen en dat de bijdrage 
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aan de GRJR niet stijgt. We zien graag dat onvoorziene meerkosten meegenomen worden in de lobby 

naar het Rijk. We vragen u om deze ontwikkeling goed te volgen en de gemeenteraden hier waar nodig 

over te informeren. 

 

Regionale en lokale maatregelen 

Als 15 afzonderlijke gemeenten zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de 

taakstelling. Onze lokale ambitie is om binnen twee jaar grip te krijgen op de jeugdhulp, de hulp te 

verbeteren en de stijgende trend van het jeugdhulpgebruik te stabiliseren en te keren. Een belangrijke 

route van jeugdigen naar jeugdhulp verloopt via de huisarts. Recent hebben we als gemeenteraad van 

Lansingerland een besluit genomen over een aantal investeringen die ons helpen om beter zicht en grip 

te krijgen op de jeugdhulp, waaronder door de inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen. Dit is 

één van de maatregelen waarmee we verwachten een daling in te kunnen zetten in Lansingerland.  

 

Naast de lokale maatregelen zijn er tevens verschillende maatregelen te bedenken waarop we in GR 

verband op in kunnen zetten. Het gaat om maatregelen gericht op de kosten, het volume en de kwaliteit 

van de jeugdhulp. Wij verwachten dat een goede samenhang en balans wordt gevonden tussen lokale en 

regionale maatregelen, en dat daarbij aandacht blijft bestaan voor de lokale inrichting van de jeugdhulp 

en de lokale vraag. En we kijken dan ook met interesse mee naar de transformatieagenda. Het delen van 

kennis en expertise is belangrijk voor goede en efficiënte hulpverlening. 

 

Inzet uitvoeringorganisatie 

In de afgelopen periode is aanvullend op de basisformatie van de uitvoeringsorganisatie extra formatie 

ingezet. Met de nieuwe begroting is de basisformatie structureel uitgebreid. We begrijpen dat deze 

structurele capaciteit nodig is om pro-actief te acteren, en te handelen op basis van goed informatie- en 

contractmanagement. Wij gaan er daarom vanuit dat de uitvoeringsorganisatie met deze structurele 

uitbreiding de benodigde inzet kan plegen op versteviging van het contractmanagement en stuurt op de 

overschrijding van de budgetten waar dat mogelijk is. Ook verwachten wij dat de uitvoeringsorganisatie 

inzet pleegt op de huidige inkoopsystematiek van de specialitische jeugdhulp. Deze bestaat nu ruim 

twee jaar. Het is aannemelijk dat er mogelijkheden zijn om de systematiek aan te scherpen en daarmee 

de lucht uit de systematiek te halen. 

 

Schaalniveau 

Al eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor het lokale schaalniveau als anker van zowel de 

decentralisatie als de transformatie. Ons uitgangspunt is en blijft ‘lokaal waar het kan, regionaal waar 

het moet’. Dit betekent dat wij op ieder dossier pleiten voor zoveel maatwerk per gemeente als 

mogelijk. Voor de huidige regionale samenwerking betekent dit dat we op dit moment nog een open 

vizier hebben ten aanzien van het vervolg van de huidige samenwerking op de percelen D (steun, hulp of 

behandeling overdag) en E (ambulante hulpverlening). Dit betekent dat we hierbij ook lokale of 

subregionale inkoop per 1 januari 2022 overwegen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

gemeenteraad van Lansingerland 

  

  

  

 drs. Marijke Walhout 

Griffier  
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Onderwerp

Zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2019, wijzigingsvoorstel begroting 2020 en ontwerpbegroting

2021 en verder

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de door uw gemeenschappelijke regeling ingezonden voorlopige
jaarstukken 2019, wijzigingsvoorstel begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 heeft de
gemeenteraad van Schiedam te kennen gegeven een zienswijze op de stukken te willen geven.
Door technische problemen is de gemeenteraadsvergadering van i6 juni jI. niet doorgegaan
waardoor deze zienswijzebrief niet officieel is vastgesteld, de vergadering is verzet naar 23juni
as. maar dat is na de uiterste datum waarop de zienswijze kan worden ingediend. Tijdens de
commissievergadering van 2junijl. is gebleken dat vrijwel de gehele raad zich kon vinden in de
zienswijze zoals hieronder geformuleerd is. Wij stellen voor deze brief daarom te behandelen
als zijnde de zienswijze van de Schiedamse gemeenteraad. Wij willen graag voorstellen dat,
mocht er tijdens de raadsvergadering blijken dat een aanvulling of wijziging van de zienswijze
noodzakelijk is, dat wethouder Van Aaken dit tijdens de eerstvolgende AB-vergadering van de
GRJR zal inbrengen.

Uit de jaarrekening 2019 blijkt eens te meer dat de zorgkosten voor onze jeugdigen blijven
oplopen sinds de GR-gemeenten overgestapt zijn op een resultaatgerichte financiering van de
jeugdhulp, op 1januari 2018. Het aantal jeugdigen in zorg is echter niet toegenomen. Een
dergelijke plotselinge stijging van kosten bij een andere financieringssystematiek kan niet
alleen gelegen zijn in een toename van de zorgzwaarte van onze jeugdigen en zal ook in de
systematiek gevonden moeten worden. Een eerste aanzet om dit om te buigen vormt het
anders hanteren van de arrangementensystematiek waarmee de duur en hoogte van de
beschikkingen voor specialistische jeugdhulp wordt bepaald en waarvoor een projectleider gaat
worden aangetrokken.

Dat pas eind maart duidelijk werd dat de overschrijding veel hoger is dan op basis van de 9-
maandsrapportage mocht worden verwacht, toont aan dat, op de manier waarop nu gewerkt
wordt, de uitvoeringsorganisatie van de GRJR niet “in control” is. Wij verwachten van u dat
hier op zeer korte termijn verbeterslagen in gemaakt gaan worden, dat ontwikkelingen beter
worden gemonitord en zorgaanbieders worden aangesproken op contractuele verplichtingen
die ze zijn aangegaan. Daarnaast zien wij ook dat, ondanks de gestegen kosten, de wachttijden
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flink zijn opgelopen in 2019 en dit in 2020 aanhoudt. Wij verwachten dan ook dat u
onmiddellijk de nodige maatregelen treft om verder oplopen van de wachttijden en zorgkosten
tegen te gaan.De door u voorgenomen schouw op de zorg voor Opname & Verblijf en de
Daghulp, het komen tot een plan van aanpak van zorgaanbieders voor de wachttijden en het
aanpassen van het instrument van het arrangementenmodel, zien wij als eerste goede stappen
tot verbetering, maar dienen gevolgd te worden door een actieplan.

U heeft in 2019 een schouw gehouden op perceel E (de specialistische ambulante
hulpverlening) naar de stijging van de zorgkostert. Het verbaast ons dat in het rapport van de
schouw gesproken wordt over een stijging van het aantal cliënten, terwijl nu uit de
jaarrekening blijkt dat het aantal jeugdigen dat zorg heeft ontvangen niet gestegen is. Wij
verwachten dat u in de voorgenomen schouw rekening houdt met unieke tellingen ter
onderbouwing van eventuele verdere besluitvorming.

In januari 2020 hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam besloten tot een
gezamenlijk traject om de toeleiding en de inkoop van dejeugdhulp te herijken. Met dit traject
willen de gemeenten de zorg aan jeugdigen verder transformeren naar lichtere en meer nabije
zorg aansluitend op het lokale veld. Maar bovenal beogen de MVS-gemeenten op deze wijze
meer te kunnen sturen op de wachttijden en het zorggebruik. Door meer zorg lokaal te gaan
organiseren verwachten de MVS-gemeenten de bedoeling van de Jeugdwet beter te realiseren
en zaken als normaliseren, de-medicaliseren en het aansluiten op de leefwereld van kinderen
en gezinnen vorm te gaan geven. Bovendien maakt het intensiever en op kleinere schaal dan
met 15 gemeenten met elkaar samenwerken het mogelijk om flexibeler in te spelen op
ontwikkelingen in de samenleving. Wij verwachten van de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond dat zij ruimte biedt aan de wens van onze subregio om gedeelten van de
regionale zorg lokaal in te kopen. Een proeftuin die mogelijk inzichten geeft in andere wijzen
van financieren van de jeugdhulp lijkt, gezien de stijgende kosten met de huidige systematiek,
een goede zaak.

In uw jaarrekening 2019 spreekt u over de declaratiegraad. Het kunnen sturen op het
zorggebruik kan pas dan als alle zorg ook tijdig gedeclareerd wordt. Zorgaanbieders kunnen de
zorg alleen declareren als hier een gemeentelijke beschikking aan ten grondslag ligt. Onze
backoffice van ROGplus ziet zich echter veelal geconfronteerd met aanvragen voor deze
beschikkingen met terugwerkende kracht, soms tot een jaar terug. De declaratie vindt dan pas
maanden later plaats. De MVS-gemeenten hebben zorgaanbieders onlangs per brief verzocht
de beschikkingen in orde te hebben binnen een maand na het starten van de zorg om achteraf
declaraties te voorkomen.

Ook regie op (de toeleiding naar) zorg en op het nakomen van contractafspraken is van groot
belang om te kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de zorg. Voor het naleven van
contractafspraken en de regie op de zorg is het een vereiste dat de GRJR zorgaanbieders houdt
aan de gemaakte contractafspraken.

Dit vraagt om een GRJR Uitvoeringsorganisatie die op het gebied van financiën, monitoring,
inkoop en contractmanagement voldoende ondersteuning biedt, regie voert en vakkundig
adviseert. Vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur een interim secretaris aangesteld en de
opdracht gegeven tot een verbeterplan te komen voor het functioneren van de GRJR en de
Uitvoeringsorganisatie van de GRJR.
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Onderdeel van dit verbeterplan betreft de inkoop van jeugdhulp en het contractmanagement.
U heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de uitvoeringsorganisatie binnen de
huidige begroting. Wij verwachten van u dat dit goed functionerend contractmanagement
oplevert en dat het traject van de inkoop contractafspraken oplevert die goed na te leven en te
handhaven zijn. Ook dient binnen de nog lopende contracten gedaan te worden wat mogelijk is
om aanbieders te houden aan gemaakte afspraken.

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het presteren van Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond (hierna JBRR). In 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een
tariefonderzoek voor JBRR. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de tarieven opgehoogd en
zal JBRR zich met name richten op de wettelijke taken. Echter, ondanks het ophogen van de
tarieven en een beperking van de taken zien wij dat deze organisatie zeer matig scoort op de
vastgestelde kritieke prestatie-indicatoren.

Ook bij Veilig Thuis (hierna VTRR) heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden en naar
aanleiding daarvan zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Wij verwachten van u dat de
prestaties van VTRR nauwgezet worden gevolgd en kritisch wordt bekeken of de toekenning
van de extra middelen ertoe leidt dat de noodzakelijke verbeteringen ook daadwerkelijk
worden gerealiseerd.

In de begrotingen van 2020 en 2021 is een indexering van de tarieven voor zorgaanbieders
opgenomen. Eerder is aangegeven dat hiertoe pas zou worden overgegaan nadat een tarief- en
een herjkingsonderzoek zouden hebben plaatsgevonden. Doordat deze te lang op zich hebben
laten wachten en zorgaanbieders zekerheid verlangen kunnen wij instemmen met de
indexering op voorwaarde dat de beloofde onderzoeken alsnog plaats gaan vinden. Het feit dat
deze onderzoeken nog altijd niet hebben plaatsgevonden vinden wij buitengewoon
teleurstellend. Als de resultaten van deze onderzoek daar aanleiding toe geven, verwachten wij
van u dat het besluit tot indexering heroverwogen wordt.

Voor de jaren 2021 en verder doet u het voorstel voor een taakstelling . Vanaf 2019 is de
begroting ten opzichte van eerdere jaren fors opgehoogd en desondanks was er in 2019 een
forse overschrijding van de begroting en moet de begroting voor 2020 naar boven worden
bijgesteld. In 2021 zijn in ieder geval de huidige contracten met zorgaanbieders nog van kracht,
zodat zorgaanbieders kunnen blijven declareren op basis van de huidige voorwaarden. Er zijn
weliswaar aangescherpte afspraken gemaakt maar tot op heden bleek het naleven van en het
handhaven op de reeds bestaande afspraken een moeizaam proces; wij verwachten hierop dan
ook extra inzet . Wij zullen de ontwikkelingen die mede moeten gaan leiden tot het behalen van
de taakstelling kritisch volgen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,

de burgemeester,

C.H.J. Lam>

de secretaris,

mr. I.C.M Baltus, is.
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Geachte mevrouw Bokhove,

In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 17 juni a.s. onze zienswijze met 
betrekking tot de begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting van 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kenbaar te maken. Met deze brief 
ontvangt de door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op 25 juni jl. vastgestelde zienswijze 
(NB: de concept zienswijze is eerder aan u gestuurd). De gemeenten in de sub-regio Voorne- 
Putten en Goeree Overflakkee hebben de zienswijze afgestemd.

De gemeenten op VPG gaan akkoord met de begrotingswijziging voor 2020 en de 
ontwerpbegroting voor 2021. Dit met dank voor al het harde werk van uw medewerkers; ondanks 
alle perikelen rond Corona, hebben zij ervoor gezorgd dat de jaarlijkse P&C cyclus goed loopt. Het 
zijn bijzondere tijden, waarin het belangrijk is dat we samenwerken om de zorgcontinuïteit voor 
kwetsbare kinderen te borgen.

U mag van ons verwachten dat we betalen voor het reële zorggebruik van onze inwoners. We 
maken ons wel grote zorgen over het beperkte leereffect dat de transformatie in de jeugdhulp tot 
nu toe oplevert. Daarom willen we dat de strategie van de GR JR zich aanpast aan de huidige 
omstandigheden: niet alleen samen leren, maar vooral ook samen sturen. Dat vraagt een goede 
wederzijdse informatievoorziening, zodat we steeds beter weten welke kosten we maken en voor 
welke zorg dat is. Concrete informatie over instroom, doorstroom en uitstroom kan ook helpen de 
verbinding met het lokale veld te versterken. Onze kwetsbare gezinnen vragen om maatwerk en 
dat is niet alleen jeugdhulp, maar ook ondersteuning uit andere delen van het sociaal domein. 
Alleen door meer samenhang te brengen in de hulpverlening kunnen we een financieel duurzaam 
en houdbaar stelsel bereiken, met oog voor de kwaliteit van zorg. Als gemeente houden we dan 
ook onverkort vast aan ons doel, dat is het op langere termijn op peil houden van ons 
voorzieningenniveau. Tenslotte verdienen alle kinderen op de eilanden het dat ze hun talenten 
kunnen ontwikkelen en dat ze veilig en gezond opgroeien.

We waarderen dat in het afgelopen jaar er een uitvoeringsplan is gemaakt voor besteding van de 
middelen uit het landelijke Transformatiefonds. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk een 
programma op te zetten om vernieuwing in de jeugdhulp aan te jagen. Vandaar dat we onze 
zienswijze hebben afgestemd, zodat we eensgezind kunnen samenwerken. Het programmateam 
jeugd werkt momenteel aan verschillende gezamenlijke projecten op het gebied van
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praktijkondersteuning voor huisartsen, onderwijszorg en jeugdbescherming. Deze projecten zijn 
bedoeld om de jeugdhulp dichterbij onze gezinnen te brengen en de doorstroom naar de 
specialistische jeugdhulp te verminderen. Dat doen we om het sociale netwerk van die gezinnen te 
versterken. Dit in samenwerking met alle betrokken partijen.

De dit jaar voor het eerste geleverde regionale kadernota met een meerjarenbegroting is voor de 
GR JR een belangrijke stap naar meer sturing; maar als het gaat om het gewenste evenwicht 
tussen kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn we er nog lang niet. Wij verwachten daarom dat 
de GR JR overstapt naar een proactieve aanpak, het rendement op onze investeringen is nu te 
laag. Daarom zijn we voorstander van een heldere taakstelling. We willen het bijbehorende 
herstelplan ook gezamenlijk uitvoeren, zodat we leren van elkaar. In lijn met de aangekondigde 
wetswijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterken we zo 
de regionale samenwerking. Wat wij daarbij nodig hebben is een stevige uitvoeringsorganisatie, 
die een verbindende rol kan spelen. Het ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie kan die 
samenwerking bestendigen. Dat betekent niet dat we, als gemeente, het stuur uit handen willen 
geven. Daarom vragen we u ook om komend jaar met het contractmanagement meer te sturen op 
declaratiegraad van facturen en het nakomen van de contractueel vastgelegde afspraken door 
aanbieders. Dit helpt ons om meer grip te krijgen op kostenbeheersing en kwaliteit van zorg.

Data-analyse en verbetering van het arrangementenmodel (voor bekostiging) zijn daarbij 
belangrijke beleidsinstrumenten, maar dit verkort de wachttijd voor kwetsbare kinderen niet en we 
werven er ook geen pleegouders mee. Er moet dus binnen de GR JR ook oog zijn voor 
vernieuwing van het zorgaanbod. Onze kwetsbare kinderen vragen om meer ambulante hulp, 
dichtbij huis. Daarom willen we op termijn (een deel van de) specialistische ambulante jeugdhulp 
uit perceel D en E overhevelen naar de lokale inkoop. Dan kunnen we zelf onderwijszorg inrichten, 
in verbinding met lokale preventie. Specialistische aanbieders van jeugdhulp spelen weliswaar een 
grote rol in de behandeling van jeugdigen, maar ze hebben geen monopolie in het coachen of 
begeleiden van kinderen. Inzet van het lokale netwerk is van wezenlijk belang om aan gezinnen 
maatwerk te kunnen leveren binnen het hele sociale domein. Hiermee willen we aansluiten bij de 
nieuwe inkoopstrategie van de GR JR, die op basis van onze regiovisie ontwikkeld wordt.

Van belang blijft dat we zorginhoudelijke en financiële vraagstukken voor de jeugdhulp binnen de 
GR JR in samenhang oplossen. Tenslotte vragen we van alle hulpverleners ook om integraal te 
werken en oog te hebben voor de context van een gezin.

We willen u de hand reiken om te zorgen dat die samenhang in 2021 wordt versterkt. Dat doen we 
door:

1. Een gezamenlijk herstelplan op te stellen voor alle gemeenten van Voorne-Putten en 
Goeree Overflakkee.

2. In dit herstelplan staan gerichte maatregelen om de taakstelling in de meerjarenbegroting 
te realiseren. Die maatregelen hebben effect op de kosten voor jeugdhulp, het volume van 
de vraag naar jeugdhulp en/ of de kwaliteit van zorg.

3. Met het programmateam jeugd voor onze subregio te werken aan verschillende projecten, 
die gericht zijn op: praktijkondersteuning aan huisartsen, onderwijszorg en 
jeugdbescherming. Doelstelling van deze projecten is om het percentage jeugdigen in zorg 
terug te dringen naar het landelijke gemiddelde en/of de wachttijden voor ambulante hulp 
te verkorten en/ of preventie te versterken. Dit doen we door lokaal een laagdrempelig 
aanbod van ambulante ondersteuning te ontwikkelen, dat de eigen kracht van onze 
jeugdigen vergroot. We stimuleren daarbij de onderlinge samenwerking tussen 
ketenpartners over de grenzen van hun domein heen.
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4. Als subregio actief mee te werken aan de regiovisie, die we samen ontwikkelen. Deze 
gedeelde visie is de basis voor een nieuwe inkoopstrategie op langere termijn. We gaan 
ervan uit dat we onze plannen met perceel D en E op een zorgvuldige manier kunnen 
realiseren.

Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven op onze verzoeken.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van 
griffier,

le-Overflakkei 
\ yoorzrttè

Brand
ubbelman
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Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond
t.a.v de heer J. Buningh
Postbus 70014 3000 KS ROTTERDAM

behandeld door: K. van de Laar 
t: 0181-471146 
e: k.vandelaar@brielle.nl 
bijlage(n): ,.

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 16 juni 2020

onderwerp: Zienswijze gemeente Brielle

Geachte mevrouw Bokhove, dhr Bunningh,

In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 17 juni a.s. onze zienswijze 
met betrekking tot de begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting van 2021 van 
de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kenbaar te maken. Dat doen 
wij bij deze.

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee gaan akkoord met de 
begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting voor 2021. Dit met dank voor al het 
harde werk van uw medewerkers; ondanks alle perikelen rond Corona, hebben zij ervoor 
gezorgd dat de jaarlijkse P&.C cyclus goed loopt. Het zijn bijzondere tijden, waarin het 
belangrijk is dat we samenwerken om de zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen te 
borgen.
U mag van ons verwachten dat we betalen voor het reële zorggebruik van onze inwoners. 
We maken ons wel grote zorgen over het beperkte leereffect dat de transformatie in de 
jeugdhulp tot nu toe oplevert. Daarom willen we dat de strategie van de GR JR zich 
aanpast aan de huidige omstandigheden: niet alleen samen leren, maar vooral ook samen 
sturen. Dat vraagt een goede wederzijdse informatievoorziening, zodat we steeds beter 
weten welke kosten we maken en voor welke zorg dat is. Concrete informatie over 
instroom, doorstroom en uitstroom kan ook helpen de verbinding met het lokale veld te 
versterken. Onze kwetsbare gezinnen vragen om maatwerk en dat is niet alleen jeugdhulp, 
maar ook ondersteuning uit andere delen van het sociaal domein. Alleen door meer 
samenhang te brengen in de hulpverlening kunnen we een financieel duurzaam en 
houdbaar stelsel bereiken, met oog voor de kwaliteit van zorg. Als gemeente houden we 
dan ook onverkort vast aan ons doel, dat is het op langere termijn op peil houden van ons 
voorzieningenniveau. Tenslotte verdienen alle kinderen op de eilanden het dat ze hun 
talenten kunnen ontwikkelen en dat ze veilig en gezond opgroeien.

We waarderen dat in het afgelopen jaar er een uitvoeringsplan is gemaakt voor besteding 
van de middelen uit het landelijke Transformatiefonds. Dit stelt ons in staat om
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gezamenlijk een programma op te zetten om vernieuwing in de jeugdhulp aan te jagen. 
Vandaar dat we onze zienswijze hebben afgestemd, zodat we eensgezind kunnen 
samenwerken. Het programmateam jeugd werkt momenteel aan verschillende 
gezamenlijke projecten op het gebied van praktijkondersteuning voor huisartsen, 
onderwijszorg en jeugdbescherming. Deze projecten zijn bedoeld om de jeugdhulp 
dichterbij onze gezinnen te brengen en de doorstroom naar de specialistische jeugdhulp te 
verminderen. Dat doen we om het sociale netwerk van die gezinnen te versterken. Dit in 
samenwerking met alle betrokken partijen.

De dit jaar voor het eerste geleverde regionale kadernota met een meerjarenbegroting is 
voor de GR JR een belangrijke stap naar meer sturing; maar als het gaat om het gewenste 
evenwicht tussen kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn we er nog lang niet. Wij 
verwachten daarom dat de GR JR overstapt naar een proactieve aanpak, het rendement op 
onze investeringen is nu te laag. Daarom zijn we voorstander van een heldere taakstelling. 
We willen het bijbehorende herstelplan ook gezamenlijk uitvoeren, zodat we leren van 
elkaar. In lijn met de aangekondigde wetswijziging van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterken we zo de regionale samenwerking. 
Wat wij daarbij nodig hebben is een stevige uitvoeringsorganisatie, die een verbindende rol 
kan spelen. Het ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie kan die samenwerking 
bestendigen. Dat betekent niet dat we, als gemeente, het stuur uit handen willen geven. 
Daarom vragen we u ook om komend jaar met het contractmanagement meer te sturen op 
declaratiegraad van facturen en het nakomen van de contractueel vastgelegde afspraken 
door aanbieders. Dit helpt ons om meer grip te krijgen op kostenbeheersing en kwaliteit 
van zorg.

Data-analyse en verbetering van het arrangementenmodel (voor bekostiging) zijn daarbij 
belangrijke beleidsinstrumenten, maar dit verkort de wachttijd voor kwetsbare kinderen 
niet en we werven er ook geen pleegouders mee. Er moet dus binnen de GR JR ook oog 
zijn voor vernieuwing van het zorgaanbod. Onze kwetsbare kinderen vragen om meer 
ambulante hulp, dichtbij huis. Daarom willen we op termijn (een deel van de) 
specialistische ambulante jeugdhulp uit perceel D en E overhevelen naar de lokale inkoop. 
Dan kunnen we zelf onderwijszorg inrichten, in verbinding met lokale preventie. 
Specialistische aanbieders van jeugdhulp spelen weliswaar een grote rol in de behandeling 
van jeugdigen, maar ze hebben geen monopolie in het coachen of begeleiden van 
kinderen. Inzet van het lokale netwerk is van wezenlijk belang om aan gezinnen maatwerk 
te kunnen leveren binnen het hele sociale domein. Hiermee willen we aansluiten bij de 
nieuwe inkoopstrategie van de GR JR, die op basis van onze regiovisie ontwikkeld wordt. 
Van belang blijft dat we zorginhoudelijke en financiële vraagstukken voor de jeugdhulp 
binnen de GR JR in samenhang oplossen. Tenslotte vragen we van alle hulpverleners ook 
om integraal te werken en oog te hebben voor de context van een gezin.

We willen u de hand reiken om te zorgen dat die samenhang in 2021 wordt versterkt. Dat 
doen we door:

Een gezamenlijk herstelplan op te stellen voor alle gemeenten van Voorne-Putten
en Goeree Overflakkee.
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In dit herstelplan staan gerichte maatregelen om de taakstelling in de meerjarenbegroting 
te realiseren. Die maatregelen hebben effect op de kosten voor jeugdhulp, het volume van 
de vraag naar jeugdhulp en/ of de kwaliteit van zorg.

Met het programmateam jeugd voor onze subregio te werken aan verschillende 
projecten, die gericht zijn op: praktijkondersteuning aan huisartsen, onderwijszorg 
en jeugdbescherming. Doelstelling van deze projecten is om het percentage 
jeugdigen in zorg terug te dringen naar het landelijke gemiddelde en/of de 
wachttijden voor ambulante hulp te verkorten en/ of preventie te versterken. Dit 
doen we door lokaal een laagdrempelig aanbod van ambulante ondersteuning te 
ontwikkelen, dat de eigen kracht van onze jeugdigen vergroot. We stimuleren 
daarbij de onderlinge samenwerking tussen ketenpartners over de grenzen van 
hun domein heen.
Als subregio actief mee te werken aan de regiovisie, die we samen ontwikkelen. 
Deze gedeelde visie is de basis voor een nieuwe inkoopstrategie op langere 
termijn. We gaan ervan uit dat we onze plannen met perceel D en E op een 
zorgvuldige manier kunnen realiseren.

Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven op onze 
verzoeken.

Hoogachtend,

Namens de raad van de gemeente Brielle, 
Namens deze, 
de griffier

n Steijn

e burgemeester,

GJáJ Rensen
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uw kenmerk  stuknummer  zaaknummer     
bijlage(n)  datum 26 juni 2020 verzonden 26 juni 2020 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij beantwoording van deze brief het zaaknummer te vermelden? 

onderwerp Zienswijze gemeente Hellevoetsluis 

 

Geachte mevrouw Hammer, 
 
In uw brief van 21 april 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 17 juni a.s. onze zienswijze met 
betrekking tot de begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting van 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kenbaar te maken. Dat doen wij bij deze. 
 
De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee gaan akkoord met de begrotingswijziging 
voor 2020 en de ontwerpbegroting voor 2021. Dit met dank voor al het harde werk van uw 
medewerkers; ondanks alle perikelen rond Corona, hebben zij ervoor gezorgd dat de jaarlijkse P&C 
cyclus goed loopt. Het zijn bijzondere tijden, waarin het belangrijk is dat we samenwerken om de 
zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen te borgen.  
U mag van ons verwachten dat we betalen voor het reële zorggebruik van onze inwoners. We maken 
ons wel grote zorgen over het beperkte leereffect dat de transformatie in de jeugdhulp tot nu toe 
oplevert. Daarom willen we dat de strategie van de GR JR zich aanpast aan de huidige 
omstandigheden: niet alleen samen leren, maar vooral ook samen sturen. Dat vraagt een goede 
wederzijdse informatievoorziening, zodat we steeds beter weten welke kosten we maken en voor 
welke zorg dat is. Concrete informatie over instroom, doorstroom en uitstroom kan ook helpen de 
verbinding met het lokale veld te versterken. Onze kwetsbare gezinnen vragen om maatwerk en dat 
is niet alleen jeugdhulp, maar ook ondersteuning uit andere delen van het sociaal domein. Alleen 
door meer samenhang te brengen in de hulpverlening kunnen we een financieel duurzaam en 
houdbaar stelsel bereiken, met oog voor de kwaliteit van zorg. Als gemeente houden we dan ook 
onverkort vast aan ons doel, dat is het op langere termijn op peil houden van ons voorzieningen-
niveau. Tenslotte verdienen alle kinderen op de eilanden het dat ze hun talenten kunnen 
ontwikkelen en dat ze veilig en gezond opgroeien.  
 
We waarderen dat in het afgelopen jaar er een uitvoeringsplan is gemaakt voor besteding van de 
middelen uit het landelijke Transformatiefonds. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk een programma 
op te zetten om vernieuwing in de jeugdhulp aan te jagen. Vandaar dat we onze zienswijze hebben 
afgestemd, zodat we eensgezind kunnen samenwerken. Het programmateam jeugd werkt 
momenteel aan verschillende gezamenlijke projecten op het gebied van praktijkondersteuning voor 
huisartsen, onderwijszorg en jeugdbescherming. Deze projecten zijn bedoeld om de jeugdhulp 
dichterbij onze gezinnen te brengen en de doorstroom naar de specialistische jeugdhulp te 
verminderen. Dat doen we om het sociale netwerk van die gezinnen te versterken. Dit in 
samenwerking met alle betrokken partijen. 
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De dit jaar voor het eerste geleverde regionale kadernota met een meerjarenbegroting is voor de GR 
JR een belangrijke stap naar meer sturing; maar als het gaat om het gewenste evenwicht tussen 
kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn we er nog lang niet. Wij verwachten daarom dat de GR JR 
overstapt naar een proactieve aanpak, het rendement op onze investeringen is nu te laag. Daarom 
zijn we voorstander van een heldere taakstelling. We willen het bijbehorende herstelplan ook 
gezamenlijk uitvoeren, zodat we leren van elkaar. In lijn met de aangekondigde wetswijziging van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterken we zo de regionale 
samenwerking. Wat wij daarbij nodig hebben is een stevige uitvoeringsorganisatie, die een 
verbindende rol kan spelen. Het ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie kan die samenwerking 
bestendigen. Dat betekent niet dat we, als gemeente, het stuur uit handen willen geven.  Daarom 
vragen we u ook om komend jaar met het contractmanagement meer te sturen op declaratiegraad 
van facturen en het nakomen van de contractueel vastgelegde afspraken door aanbieders. Dit helpt 
ons om meer grip te krijgen op kostenbeheersing en kwaliteit van zorg. 
 
Data-analyse en verbetering van het arrangementenmodel (voor bekostiging) zijn daarbij belangrijke 
beleidsinstrumenten, maar dit verkort de wachttijd voor kwetsbare kinderen niet en we werven er 
ook geen pleegouders mee. Er moet dus binnen de GR JR ook oog zijn voor vernieuwing van het 
zorgaanbod. Onze kwetsbare kinderen vragen om meer ambulante hulp, dichtbij huis. Daarom willen 
we op termijn (een deel van de) specialistische ambulante jeugdhulp uit perceel D en E overhevelen 
naar de lokale inkoop. Dan kunnen we zelf onderwijszorg inrichten, in verbinding met lokale 
preventie. Specialistische aanbieders van jeugdhulp spelen weliswaar een grote rol in de behandeling 
van jeugdigen, maar ze hebben geen monopolie in het coachen of begeleiden van kinderen. Inzet van 
het lokale netwerk is van wezenlijk belang om aan gezinnen maatwerk te kunnen leveren binnen het 
hele sociale domein. Hiermee willen we aansluiten bij de nieuwe inkoopstrategie van de GR JR, die 
op basis van onze regiovisie ontwikkeld wordt.  
Van belang blijft dat we zorginhoudelijke en financiële vraagstukken voor de jeugdhulp binnen de GR 
JR in samenhang oplossen. Tenslotte vragen we van alle hulpverleners ook om integraal te werken en 
oog te hebben voor de context van een gezin.  
 
We willen u de hand reiken om te zorgen dat die samenhang in 2021 wordt versterkt. Dat doen we 
door: 
 

- Een gezamenlijk herstelplan op te stellen voor alle gemeenten van Voorne-Putten en Goeree 
Overflakkee.  
In dit herstelplan staan gerichte maatregelen om de taakstelling in de meerjarenbegroting te 
realiseren. Die maatregelen hebben effect op de kosten voor jeugdhulp, het volume van de 
vraag naar jeugdhulp en/ of de kwaliteit van zorg.  

- Met het programmateam jeugd voor onze subregio te werken aan verschillende projecten, 
die gericht zijn op: praktijkondersteuning aan huisartsen, onderwijszorg en 
jeugdbescherming. Doelstelling van deze projecten is om het percentage jeugdigen in zorg 
terug te dringen naar het landelijke gemiddelde en/of de wachttijden voor ambulante hulp te 
verkorten en/ of preventie te versterken. Dit doen we door lokaal een laagdrempelig aanbod 
van ambulante ondersteuning te ontwikkelen, dat de eigen kracht van onze jeugdigen 
vergroot. We stimuleren daarbij de onderlinge samenwerking tussen ketenpartners over de 
grenzen van hun domein heen.   

- Als subregio actief mee te werken aan de regiovisie, die we samen ontwikkelen. Deze 
gedeelde visie is de basis voor een nieuwe inkoopstrategie op langere termijn. We gaan 
ervan uit dat we onze plannen met perceel D en E op een zorgvuldige manier kunnen 
realiseren.  
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Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven op onze verzoeken. 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met         van de afdeling Samenlevingszaken bereikbaar 
via telefoonnummer 14 0181. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, 
de secretaris             de burgemeester, 
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ons kenmerk Z/23236 datum 4 juni 2020 

uw kenmerk - uw brief van  21 april 2020 

contactpersoon Mevr. L.P. Kamphaus doorkiesnummer 0683074224 

onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020 en 
meerjarenbegroting 20212024  

bijlage(n) -  

   

 
Geacht bestuur,  
  
Wij hebben op 23 april jl. de jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-
2024 van uw gemeenschappelijke regeling ontvangen. Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening 
2019. Naar aanleiding hiervan geven wij u hierbij onze zienswijze op de deze stukken.  
  
Allereerst hechten we er aan om u mee te geven dat wij als gemeenteraad het van groot belang vinden 
dat we het goede doen voor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Dat staat voor ons centraal, 
en we beseffen daarbij dat we hiervoor inzet van mensen en middelen nodig hebben. Daarbij willen we 
wachttijden en kosten zo laag mogelijk houden, om iedereen die dat nodig heeft ook daadwerkelijk te 
kunnen helpen. 
 
Voorlopige jaarstukken 2019 
Uit de jaarrekening 2019 blijkt opnieuw dat de zorgkosten voor onze jeugdigen blijven oplopen sinds de 
GRJR-gemeenten overgestapt zijn op een resultaatgerichte financiering van de jeugdhulp, op 1 januari 
2018. Daarom bevelen wij dringend aan deze vorm van bekostiging te beëindigen, waar mogelijk in de 
lopende contracten, maar zeker in de nieuwe aanbestedingen. Voorts zijn wij van mening dat dit 
geflankeerd moet worden met rendementsafspraken met de gecontracteerde om buitensporige winsten 
uit contracten te voorkomen. 
 
Het totaal aantal jeugdigen in zorg is echter, net als in Maassluis, niet toegenomen. Een dergelijke 
stijging van kosten na wijziging van de financieringssystematiek kan niet alleen gelegen zijn in een 
toename van de zorgzwaarte van onze jeugdigen, maar zal ook in de systematiek gevonden moeten 
worden. Daarnaast zien wij ook dat, ondanks de gestegen kosten, de wachttijden flink zijn opgelopen in 
2019 en dit in 2020 aanhoudt.  Wij verwachten dan ook dat u onmiddellijk de nodige maatregelen treft 
om verder oplopen van de zorgkosten en wachtlijsten tegen te gaan. De door u voorgenomen schouw 
op de zorg voor Opname  & Verblijf en de Daghulp, het komen tot een plan van aanpak van 
zorgaanbieders voor de wachttijden en het aanpassen van het instrument van het 
arrangementenmodel, zien wij als urgent en noodzakelijk.  
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U heeft in 2019 een schouw gehouden op perceel E, specialistische ambulante hulpverlening, naar de 
stijging van de zorgkosten. Het verbaast ons dat in het rapport van de schouw gesproken wordt over een 
stijging van het aantal cliënten, terwijl nu uit de jaarrekening blijkt dat het aantal jeugdigen dat zorg 
heeft ontvangen niet gestegen is. Wij verwachten dat u in de voorgenomen schouw rekening houdt met  
unieke tellingen ter onderbouwing van eventuele verdere besluitvorming.  
  
In januari dit jaar hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam besloten tot een 
gezamenlijk traject om de visie op, de toeleiding naar en de inkoop van de jeugdhulp te herijken. Met dit 
traject willen de gemeenten de zorg aan jeugdigen verder transformeren naar beter passende, lichtere 
en meer nabije zorg aansluitend op het lokale veld. Daarnaast beogen de MVS-gemeenten op deze wijze 
meer te kunnen sturen op de wachttijden en het zorggebruik.  Wij verwachten van de GRJR dat zij 
ruimte biedt aan de wens van onze subregio om gedeelten van de regionale zorg lokaal in te kopen. Een 
proeftuin die mogelijk inzichten geeft in andere wijzen van inrichting en financiering van de jeugdhulp 
lijkt ons, gezien de stijgende kosten met de huidige systematiek, een goede zaak.  
  
Ook regie op (de toeleiding naar) zorg en op het nakomen van contractafspraken is van groot belang om 
te kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de zorg.  Voor het naleven van contractafspraken en 
de regie op de zorg verwachten wij van de GRJR dat zij zorgaanbieders houden aan gemaakte 
contractafspraken. Dit vraagt om een GRJR-Uitvoeringsorganisatie die op het gebied van financiën, 
monitoring, inkoop en contractmanagement voldoende ondersteuning biedt, regie voert en vakkundig 
adviseert. Vorig jaar heeft het AB een interim secretaris aangesteld en de opdracht gegeven tot een 
verbeterplan te komen voor het functioneren van de GRJR en de Uitvoeringsorganisatie van de GRJR. 
Onderdeel van dit verbeterplan betreft de inkoop van jeugdhulp en het contractmanagement. U heeft 
middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de uitvoeringsorganisatie binnen de huidige 
begroting. Wij doen een dringende oproep om prioriteit te geven aan het functioneren van het 
contractmanagement en het traject van de inkoop.   
  
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het presteren van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 
2019 heeft het AB besloten tot een tariefonderzoek voor JBRR. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de 
tarieven opgehoogd en zal JBRR zich met name richten op de wettelijke taken. Echter, ondanks het 
ophogen van de tarieven en een beperking van de taken zien wij dat deze organisatie zeer matig scoort 
op de vastgestelde kritieke prestatie-indicatoren.  
  
Ontwerp begrotingswijziging 2020 
Omdat we het belangrijk vinden om reëel te begroten, gaan wij akkoord met het voorstel voor een 
ophoging. Dit omdat de begrotingswijziging van april anticipeert op een toegenomen zorggebruik en 
daarmee inspeelt op de te verwachten zorgkosten.  
  
Wij gaan niet akkoord met de voorgenomen indexering van zorg. De alsmaar stijgende kosten voor het 
zorggebruik bij een gelijkblijvend aantal jeugdigen vragen eerst om een nader onderzoek naar de 
oorzaak van de oplopende kosten. Pas dan kan een weloverwogen besluit tot indexering genomen 
worden.  
  
Ontwerpbegroting 2021-2024. 
Afsluitend verwachten wij van de GRJR dat met een GRJR-plan van aanpak en de nieuwe inkoop van 
jeugdhulp, de regiogemeenten kunnen komen tot maatregelen waarmee de afzonderlijke gemeenten 
hun lokale verantwoordelijkheid kunnen nemen en de zorg verder kunnen transformeren. We 
verwachten dat met een gezamenlijk GRJR-plan en de nieuwe inkoop de 15 regiogemeenten tot 
maatregelen op regionaal niveau kunnen komen waardoor wachttijden en kosten teruglopen en goede 
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zorg geboden blijft. Met daarnaast een goede ondersteuning en prestatie van de Uitvoeringsorganisatie, 
willen wij ons gezamenlijk met de regiogemeenten inzetten voor een taakstelling 2021-2014.  
 
Wij hechten eraan u te laten weten dat deze zienswijze in grote lijnen is afgestemd met en op grote 
lijnen gelijkluidend is aan de zienswijzen van de gemeenteraden  van de gemeenten Vlaardingen en 
Schiedam.  
  
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  
  
  
De griffier,            De voorzitter, 
 
 
 
mr. R. van der Hoek    dr. T.J. Haan   
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Geacht bestuur, 

Op 21 april 2020 heeft u ons de voorlopige Jaarstukken 2019, de Begrotingswijziging 2020 en 
de Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
toegezonden. U heeft ons in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 17 juni 2020 een schriftelijke 
zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de Begrotingswijziging 2020 en de 
Ontwerpbegroting 2021 aan het dagelijks bestuur van de GRJR zodat het algemeen bestuur 
deze zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de begroting op 1 juli 2020. 

De voorlopige Jaarstukken 2019, de Begrotingswijziging 2020 en de Ontwerpbegroting 2021 
hebben wij op 2 juni 2020 besproken in onze vergadering. Ten aanzien hiervan delen wij u 
mee dat wij kennis hebben genomen van de voorlopige Jaarstukken 2019. Wij hebben 
besloten een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020 en 
de Ontwerpbegroting 2021. 

Aanleiding 
Op basis van voorlopige Jaarstukken 2019, de Begrotingswijziging 2020 en de 
Ontwerpbegroting 2021 constateren wij dat de huidige financiële ontwikkeling binnen de 
GRJR zorgelijk is. Het gebrek aan grip op de regionale kosten voor Jeugdhulp zijn daar onder 
meer debet aan. Wij zien hierbij als oorzaken het gebrek aan sturingsmogelijkheden op 
resultaten en het uitblijven van de verwachte transformatie. 

Zienswijze 2019 en acties tot nu toe 
Op 6 juni 2019 hebben wij een zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de 
GRJR. (kenmerk D45/1094163) De zienswijze had betrekking op de Begrotingswijziging 2019 
en de Ontwerpbegroting 2020. Doel van de zienswijze was om meer zicht en grip te krijgen 
op de uitgaven en de resultaten van de GRJR. Helaas hebben wij daarop geen reactie van 
het bestuur van de GRJR mogen ontvangen. Wij verzoeken het bestuur ons op korte termijn 
alsnog een reactie toe te sturen. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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Zienswijze 2020 Regionale Jeugdhulp 
Deze zienswijze sluit aan op de eerder door onze raad in 201 9 ingediende zienswijze. Op de 
onderstaande onderwerpen wensen wij een zienswijze in te dienen: 

Verbeterplan 
Wij constateren dat de GRJR (nog) niet in control is. Het nemen van maatregelen om de 
komende jaren in control te komen is naar onze mening noodzakelijk. Het werken aan het 
Verbeterplan zoals door het bestuur van de GRJR geinitieerd moet leiden tot een hernieuwde 
opdracht en prioritering van acties. Wij vragen het bestuur van de GRJR dringend om een 
gewijzigd Verbeterplan aan te leveren waarin nadrukkelijk is opgenomen hoe de GRJR zorgt 
voor 'de basis op orde', haar uitvoeringstaken vastlegt en hoe te komen tot kostenbeheersing 
en een verbeterde inkoop/aanbesteding. 

De raad wenst daarnaast betrokken te worden bij het opstellen van de Regiovisie die 
uiteindelijk dient als het beleidskader voor de gemeenschappelijke regeling en bijdraagt aan 
effectieve en efficiënte uitvoering van de Jeugdwet. 

Inkoop/aanbesteden 
Wij dringen aan een inkoop/aanbesteding waarbij er per 1 januari 2022 voor meerdere jaren 
aangescherpte contracten op de percelen A, B, C en F aanwezig zijn en ook op onderdelen 
van perceel Den E, voor zover die niet lokaal georganiseerd worden. 

Lokaal inrichten van Jeugdhulp 
Wij verwachten dat Capelle mogelijkheden krijgt voor meer lokale inrichting van de jeugdhulp. 
En dat daarmee (onderdelen van) de ambulante jeugdhulp (percelen Den E) met ingang van 
1 januari 2022 of zoveel te eerder, lokaal dan wel subregionaal georganiseerd kan worden. 
Wij doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om met ingang van 2021 een eerste pilot 
te draaien. Wij vertrouwen erop dat het bestuur van de GRJR deze lokale en uitdrukkelijke 
wens zal honoreren en dit proces zal faciliteren om deze planning mogelijk te maken. 

'Basis op orde' 
Ondanks dat er diverse onderzoeken zijn gestart maken wij ons grote zorgen' Zo zijn er lange 
wachtlijsten, worden er minder kinderen gezien, nemen de kosten per kind toe en de GRJR 
heeft een tekort van 11, 1 miljoen. Vijf jaar na de decentralisatie blijkt dat de 
bedrijfsvoeringsprocessen nog niet op orde zijn. Wij zijn van mening dat het nemen van 
maatregelen om de 'basis op orde' te krijgen noodzakelijk is. En dat het bestuur van de GRJR 
invulling geeft aan de verbeterpunten zoals die in de brief van de gemeentesecretarissen 
(april 2020) genoemd zijn. Wij verzoeken het bestuur van de GRJR ervoor te zorgen dat zij 
uiterlijk 1 januari 2021 de 'basis op orde' heeft en verwachten dat het bestuur van de GRJR 
onze raad daarover separaat te informeert. 

Transformatie 
De raad is van mening dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog 
niet of onvoldoende is gerealiseerd. Wij zien nog niet die veranderingsbeweging die beoogd 
is. Wij vragen om aanscherping van de transformatie en deze dan ook in een hoger tempo te 
realiseren. Wij verzoeken het bestuur van de GRJR ons vóór de zomervakantie 2020 een 
toelichting te geven op de voortgang van de belangrijkste door de GRJR zelf geconstateerde 
knelpunten: toename van de vraag naar Jeugdhulp, de wachtlijstproblematiek, hogere kosten 
per indicatie per cliënt, toename van complexe(re) zorgvragen, gelijkblijvende druk op 
residentiële voorzieningen, toenemend aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis 
Rotterdam (VTRR). Deze punten maken naar onze mening duidelijk dat transitie en de 
transformatie nog onvoldoende met elkaar in de pas lopen. 

Taakstelling 
In het meerjarenplan van de GRJR 2020-2024 is met ingang van 2020 is een gelijkmatige 
taakstelling opgenomen die ten opzichte van het voorgaande jaar, telkens€ 2,7 miljoen 
bedraagt. Wij vragen het bestuur van de GRJR bij deze dringend om ons het definitieve 
meerjarenplan Taakstelling 2020-2024 toe te sturen. 
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Algemeen 
In de eerdere zienswijze in 2019 heeft de raad verzocht om meer zicht en grip te krijgen op 
de uitgaven en resultaten van de GRJR. De raad constateert dat er veel in gang gezet is 
maar we betreuren het dat dit nog geen concrete resultaten heeft opgeleverd. Wij constateren 
dat de financiële stukken en de voortgang binnen de GRJR wederom zorgen voor 
ongerustheid. De begroting van de GRJR is nog steeds niet sluitend, er is een 
exploitatietekort van 11, 1 miljoen en een financiële taakstelling voor de jaren 2020-2024. Er is 
een toename van (het aantal) zorgvragen, er zijn wachtlijsten, de kosten per kind stijgen en 
per saldo worden jeugdigen en ouders niet altijd even adequaat ondersteund. Wij spreken 
nogmaals onze zorgen uit over deze ontwikkelingen en verzoeken het bestuur van de GRJR 
bovenstaande onderwerpen ter hand te nemen. De raad van Capelle wenst op de genoemde 
onderwerpen tijdig aangesloten te blijven. Verder vragen wij het bestuur van de GRJR ons 
een reactie te geven op deze zienswijze en daarin op te nemen hoe het bestuur vorm en 
inhoud geeft aan de door ons genoemde onderwerpen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
de gemeenteraad, 
de griffier, 

/ 

.T.A. de Mik mr. P. Os am 
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Betreft: Zienswijze gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021

Geacht bestuur,

In uw brief van 23 april 2020 heeft u ons verzocht om vóór 17 juni 2020 onze zienswijze met betrekking tot 
de concept gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021 kenbaar te maken, zodat het 
Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de 
begrotingen kan vaststellen.

Vanwege een te late verzending van uw brief is het niet mogelijk gebleken om voor 17 juni 2020 onze 
zienswijze kenbaar te maken. Wij sturen u hierbij onze zienswijze onder voorbehoud van bespreking in 
de gemeenteraad van 29 juni 2020.

Bij de gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021 hebben wij de volgende opmerkingen:

- 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 stellen voor om de tarieven niet te indexeren. De druk op onze financiële positie noodzaakt ons dit 
voorbehoud te maken. Wij houden daarbij vast aan de eerder door het college onder de aandacht 
gebrachte behoefte dat de GR Jeugdhulp Rijnmond een 0-scenario opneemt in haar nieuwe begroting, 
zoals dat ook aan de overige GR-en is gevraagd.

- Wij zien dat stappen zijn gemaakt betreffende de informatievoorziening 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 verdiepende analyses per gemeente, per zorgvorm en 
ook per zorgaanbieder.

- Wij hebben kennisgenomen van de conceptbegroting 2021 met dalend meerjarenperspectief. Wij 
benadrukken daarbij het belang van een goede samenwerking tussen de individuele gemeenten en de GR 
Jeugdhulp Rijnmond. Alleen dan zijn we in staat om dit dalend meerjarenperspectief te realiseren.
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Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom de 
gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, de voorzitter,

drs. Jolařtdâ deVWitféľeendert Groenenboom


