Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in
vergadering op 18 september 2014 bijeen te Rotterdam.

Overwegende dat :
 de gemeenschappelijke regeling een gemeenschappelijke inkooporganisatie is die ten
dienste staat van de gemeenten;
 gemeenten zich inzetten om te komen tot een dekkend en passend aanbod van
jeugdhulp voor kinderen en gezinnen in hun gemeenten;
 gemeenten het als een gezamenlijke opgave beschouwen om tot een goed ingerichte
jeugdhulporganisatie te komen;
 er een aanbod nodig is van voldoende lokale en specialistische hulp;
 gemeenten bezig zijn voldoende inzet voor hulp dichtbij huis (‘de voorkant’) te
realiseren om zo met partners ook lokaal invulling te geven aan de transformatie;
 gemeenten door gezamenlijke inkoop op een efficiënte en effectieve wijze voldoende
kwantitatieve en kwalitatieve specialistische zorg kunnen realiseren;
 het bieden van zorgcontinuïteit en het realiseren van de transformatie zowel inzet in
het lokale domein als het specialistische regionale domein vereist;
 de gemeenten de gemaakte afspraken uit het Regionaal Transitie Arrangement van
2013 willen uitvoeren.

Constaterende dat:
 het beschikbare macrobudget voor de gemeenten op een tweetal punten tekort schiet:
o door de Rijksuitname van 4,5 mln voor de afbouw van Jeugdzorgplus en;
o door een discrepantie in een aantal gemeenten tussen beschikbare middelen
binnen het macrobudget voor PGB’s en het verwachte zorggebruik;
 gelet op deze omstandigheden het komen tot een eerste sluitende lokale en regionale
begroting voor 2015 voor gemeenten ingewikkeld is en de benodigde omvang van de
middelen voor de begroting van de GRJR een weerslag heeft op de lokale
bestedingsruimte van gemeenten;
 gelet op de RTA afspraken, die gericht zijn op zorgcontinuïteit, beperking van frictie en
transformatie, de flexibiliteit in de besteding van middelen begrenst is;
 hoewel alle zorg ten goede komt aan kinderen en gezinnen uit alle gemeenten de
huidige verdeling tussen het percentage lokale en specialistische zorg nog
onvoldoende recht doet aan de ambitie van gemeenten;
 een aanvullende toets op de begroting door een tweetal controllers uit de gemeenten
heeft uitgewezen dat de begroting correct is opgebouwd.

blad: 2/2

Spreekt uit dat:
 het noodzakelijk is dat er voor de deelnemende gemeenten voldoende macrobudget
beschikbaar komt om zorgcontinuïteit, transformatie en het nakomen van afspraken uit
het RTA te kunnen realiseren;
 het de komende jaren cruciaal is om het verloop van de uitgaven op zowel lokaal als
regionaal niveau tijdig te kunnen volgen om zo te monitoren of kosten beheerst
worden en transformatie gestalte krijgt;
 lokale sturing op regionaal ingekochte zorg noodzakelijk is;
 de gezamenlijke ambitie is om vanuit het gekozen beleidsprincipe de aandacht te
verschuiven van zware naar lichte zorg en zo de GR uitgaven terug te dringen naar
maximaal 65% voor 2016.
Besluit tot :
 het instemmen met de voorliggende begroting voor de GRJR voor 2015 en deze voor
te leggen aan de raden;
 het bieden van de mogelijkheid voor deelnemende gemeenten hun bijdrage aan de
GR voor 2015 te verlagen met maximaal 3%;
 het bestemmen van deze facultatieve vrijval voor zorg in het lokale domein door RTA
partners;
 in voorliggende gevallen gemeenten op basis van deze vrijval gelegenheid te geven
hun tekorten op de PGB uitgaven aan te vullen of andere vormen van hulp te
financieren.
En tevens tot:
 het bij het Rijk en Transitie Autoriteit Jeugd kenbaar maken van de noodzaak van
aanvullende middelen gelet op de niet passende macrobudgetverdeling met het oog
op PGB kosten en andere jeugdhulpkosten die niet passen in het macrobudgettair
kader in gemeenten uit de regio Rijnmond en de uitname van 4,5 mln.
 het aanvullen van de lagere inleg in de GR zodra er extra inkomsten voor het
regionale budget beschikbaar komen vanuit de Stadsregio;
 het verplichten van gemeenten tot aanvulling van de lagere inleg als blijkt dat de
gezamenlijke besteding voor 2015 op het GRJR budget boven de 97% uitstijgt en
deze naheffing te betrekken bij de inleg voor 2016 of naar wens van de individuele
gemeenten eerder; de wijze waarop dit wordt verrekend zal in de loop van 2015 bij de
voorbereiding van de begroting 2016 in het AB worden besloten;
 het bij de deelnemende gemeenten aansturen op dalend gebruik van de zwaardere
zorg door een versterking van het lokale veld en een kritische toeleiding;
 het bij de gezamenlijke inkooporganisatie aansturen op maximale kostenbesparing in
het inkoopproces en inzage in het hoe dit doel bereikt wordt;
 het bij de gezamenlijke inkooporganisatie vragen om de regionale begroting te
voorzien van een toelichting op de in te kopen producten qua kostprijs en volume, die
wordt aangeleverd voor de behandeling van de zienswijzen in de lokale raden;
 het bij de zorgaanbieders aansturen op transparantie en kostenbesparing;
 het geven van een opdracht aan de inkooporganisatie om voor de volgende
vergadering van het AB een voorstel inzake actuele monitoring van zorggebruik en het
borgen van lokale sturing op regionaal ingekochte zorg voor te leggen, mede met het
oog op de inkoop voor 2016.
Rotterdam, 18 september 2014

