
Gemeente 
Albrandswaard 

Het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 
Postbus 70014 
3000 KS Rotterdam 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

23 april 2020 

nee 

Ons kenmerk: 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

167882 
Hesper 
0180 
f. hesper@bar-organisatie.nl 
30juni 2020 

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. 

raad van Albrandswaard, 
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