
Vragen GR. Jeugdhulp.  

- Het tekort op de jaarrekening omschrijft u als onverwachts. Hoe kan dit?  

Uit een analyse blijkt dat ongeveer 40% van de toewijzingen door zorgaanbieders wordt 

aangevraagd terwijl de zorg al is gestart. Dit maakte de prognoses op basis van de 

kwartaalcijfers achterhaald. Het komt voor dat de zorg al maanden loopt en pas achteraf de 

toewijzing wordt aangevraagd. 

 

- Begroting: u heeft een dalend meerjarenperspectief opgenomen. Is dit een wens, een 

opdracht of een verwachting? Kortom hoe reëel is dit en waar hangt het van af? 

Dit is een opdracht die de 15 gemeenten hebben opgesteld om de ontwikkeling van de 

kosten beheersbaar te houden. In de afgelopen jaren is voor Albrandswaard sprake geweest 

van een dalende trend in het zorggebruik van de GRJR, wij verwachten dan ook dat dit reëel 

is.  

 

- Albrandswaard gaat een herstelplan opstellen waarin interventies opgenomen zijn die 

impact hebben op de kosten, het volume en de kwaliteit van de Jeugdhulp. Wij gaan ervan 

uit dat dit dan gaat over de jeugdhulp die door de GR ingekocht wordt. Klopt onze aanname? 

Wanneer verwacht het college dit plan klaar te hebben en verwacht zij ook dat hier extra 

investering voor nodig is? 

Dit herstelplan gaat inderdaad in op hoe een daling wordt gerealiseerd in het volume van de 

jeugdhulp die is gecontracteerd door de GR. Daarbij wordt wel ingegaan op interventies op 

het gebied van preventie, wijkteams en lokale jeugdhulp. De eerste contouren van dit plan 

zijn al uitgewerkt, wij verwachten dat het in september gereed is. Het college verwacht voor 

2020 en 2021 geen extra investeringen te hoeven doen, aangezien hiervoor vanuit het 

regionale transformatiefonds middelen voor beschikbaar zijn gesteld.  

 

- Maakt iedere gemeente een dergelijk plan voor zichzelf, of vindt er afstemming plaats in de 

regio? Welke rol spelen de jeugdzorgaanbieders, de jeugdigen zelf en het onderwijs in dit 

herstelplan? 

De gemeenten hebben samen een plan opgesteld, waarbij iedere gemeente een 

concretisering maakt voor de eigen gemeente. De jeugdhulpaanbieders, onderwijs en andere 

partners worden hierbij betrokken. Via de kinderombudsman, maar ook de zorgaanbieders 

worden jeugdigen zelf ook betrokken bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp. 

 

- Uit analyse van overschrijdingen blijkt o.a. dat dit veroorzaakt wordt door de intensievere en 

duurdere intramurale arrangementen door toename complexiteit van de problematiek. Is dit 

iets dat ons overkomt en gewoon geleverd moet worden, of ziet het AB hier nog ruimte om 

samen met de aanbieders tot andere alternatieven te komen, of betere samenwerking? 

De toename in de complexiteit van de problematiek is iets wat al langer gesignaleerd wordt 

door wijkteams en andere wettelijk verwijzers. Samen met de zorgaanbieders is een plan 

opgesteld om ervoor te zorgen dat jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen binnen de 

pleegzorg of een gezinshuis geholpen kunnen worden in plaats van dure intramurale 

plekken. Dit vraagt echter om een investering op lange termijn.  



- Is Albrandswaard in het AB akkoord gegaan met de meerjarige taakstelling voor de begroting 

tot en met 2024? 

Albrandswaard is op het AB akkoord gegaan met het opnemen de meerjarige taakstelling in 

de begroting 2021 en verder. Albrandswaard heeft echter de bezwaren kenbaar gemaakt 

met de voorgestelde indexatie voor de begroting van 2021. Wel is Albrandswaard akkoord 

gegaan met het doorsturen van de begroting 2021 en verder aan de gemeenteraden zodat 

de gemeenteraden in hun zienswijze hierop kunnen reageren richting het bestuur van de 

GRJR. 

 

- De vlaktaks gaat per 2021 veranderen. De inleg voor een gemeente wordt dan niet meer 

bepaald door drie peiljaren, maar slechts door twee.  Welke consequenties gaat dit voor 

onze risicoparagraaf hebben in onze begroting? 

De verandering van de vlaktakssystematiek is erop gericht om tot een meer reëlere inleg te 

komen op basis van het daadwerkelijke zorggebruik per gemeente. Voor Albrandswaard 

betekent dit dat zij in 2020 incidenteel hetgeen zij teveel betaald hebben de afgelopen jaren 

in 1 keer terugbetaald krijgen. Dit heeft een effect op de inleg de komende jaren, want in de 

vorige systematiek zou dit verrekend worden met de inleg. Daarnaast heeft de nieuwe 

systematiek van de inleg gezorgd voor een hoger percentage inleg van 0,09%. De gevolgen 

voor de risicoparagraaf worden nog in kaart gebracht.  

 

 

- Het aantal verwijzingen door huisartsen is nog altijd enorm. Hoe ontwikkelt dit zich in 

Albrandswaard? Zit hier regionaal ruimte voor meer transformatie, bijvoorbeeld door 

wijkteams van de verschillende gemeentes meer in stelling te brengen? 

Maandelijks wordt in kaart gebracht wat zowel de verhoudingen qua verwijzers zijn voor 

lokale als regionale jeugdhulp dit fluctueert per maand. Ongeveer 20-30% van de regionale 

jeugdhulp wordt ingezet door huisartsen, het gaat dan met name om specialistische GGZ (dit 

valt onder perceel E). Vanuit het transformatiefonds zijn specifiek middelen toegekend aan 

de BAR om de samenwerking in de eerstelijnszorg te versterken, het inzetten van een POH 

Jeugd GGZ bij de huisartsen is 1 van de interventies.  
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