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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze brief wil ik u informeren over de regiovisie voor de jeugdhulp (hierna: de regiovisie), die in
voorbereiding is.
In de kamerbrief van d.d. 20 maart jl. heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna:
VWS) en de minister voor Rechtsbescherming aan gemeenten de opdracht gegeven om een
regionaal samenwerkingsverband in te richten. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) heeft aan de 15 gemeenten die deelnemen aan de
GRJR gevraagd om een gezamenlijke regiovisie voor de jeugdhulp te ontwikkelen. Met de regiovisie
wordt vooruitgelopen op de wetswijziging, zoals die is aangekondigd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De regionale stuurgroep transformatie is op 2 juli jl.
gevraagd om die regiovisie voor te bereiden. Hierin zitten leden van het Algemeen Bestuur van de
GRJR.
De aanleiding van het opstellen van een gezamenlijke regiovisie is dat deze inhoudelijke
zeggingskracht heeft en dat daarmee richting wordt gegeven aan de inkoopstrategie van de GRJR
voor de specialistische jeugdhulp.
KERNBOODSCHAP

De 15 gemeenten die deelnemen aan de GRJR willen een gezamenlijke regiovisie ontwikkelen om
resultaatgerichter te kunnen sturen op de jeugdhulp. Het doel van de regionale samenwerking is het
organiseren van specialistische zorg waarvoor geldt dat deze door individuele gemeenten minder
efficiënt te organiseren is. Daarnaast worden in de regiovisie jeugdhulp afspraken opgenomen om de
werkwijze van de lokale teams zoveel mogelijk te uniformeren. Dit vermindert de uitvoeringslasten
voor zorgaanbieders en verbetert de eenduidige toegang voor onze inwoners. De uitvoering wordt

binnen de wijkteams op de lokale situatie afgestemd en kan daarom per gemeente verschillen. Het
uitgangspunt blijft dat gemeenten hulp, zorg en ondersteuning zoveel mogelijk lokaal organiseren.
TOELICHTING
Sinds de overheveling van alle jeugdhulp in 2015 wordt in de regio Rijnmond gewerkt aan de inkoop
van specialistische jeugdhulp. Dit wordt binnen de GRJR gerealiseerd. In de eerste twee jaar is er
sprake geweest van een transitie-arrangement, waarbij zorgcontinuïteit voor alle kwetsbare kinderen
voorop stond.
In 2018 is binnen het regionaal samenwerkingsverband een grote stap gemaakt richting transformatie
van jeugdhulp door een nieuwe inkoopstrategie te ontwikkelen en daarbij resultaatbekostiging in te
voeren. De aanleiding van deze koers van het Algemeen Bestuur van de GRJR is om de lokale teams
beter te positioneren als regisseur en tegelijkertijd de samenwerking met de specialistische
zorgaanbieders te versterken. Middels deze nieuwe werkwijze kan er flexibeler worden ingespeeld op
de ondersteuningsvraag van ouders en kinderen (met integrale hulpverlening). Hiervoor dient een
gezamenlijke regiovisie te worden ontwikkeld, waardoor resultaatgerichter gestuurd kan worden op de
jeugdhulp.
PLANNING BESLUITVORMING
De regiovisie dient door alle 15 gemeenten van de regio Rijnmond te worden vastgesteld. Om de
gemeenteraad en de MAA bij de ontwikkeling van de regiovisie te betrekken wordt op 4 november
2020 een informele bijeenkomst georganiseerd, gezamenlijk met Barendrecht. Tijdens deze
bijeenkomst zal een presentatie worden gehouden over de regiovisie. Vervolgens is op 1 december
2020 het voornemen van de regionale stuurgroep transformatie om de concept-regiovisie op te
leveren. Daarna zal de concept-regiovisie jeugdhulp ter advisering aan de MBR worden voorgelegd,
zodat bij gelijkblijvende planning de concept-regiovisie jeugdhulp in maart/april 2021 ter
besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op 1 mei 2021 dient de regiovisie door alle
15 gemeenten te zijn vastgesteld.
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