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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 20 februari 2020 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond de kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder: kadernota 
GRJR) vastgesteld. Het initiatief tot het opstellen van een kadernota ligt in een verzoek van de 
gemeenteraad van Schiedam. Schiedam heeft in april 2019 voor alle verbonden partijen een risicoprofiel 
vastgesteld. In dit kader is aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om jaarlijks de algemene en 
financiële kaders kenbaar te maken die als uitgangspunt dienen voor de begroting.  
Met deze brief informeren wij u over deze kadernota, de mogelijkheid om beleidskeuzes te maken, de 
financiële consequenties en het vervolg.  
 
KERNBOODSCHAP 
In de kadernota zijn de belangrijkste ontwikkelingen en de gewenste uitgangspunten met 
bijbehorende financiële ontwikkelingen vertaald voor 2021. Hiermee vormt de kadernota de start voor het 
opstellen van de begroting 2021. In de (bijgevoegde) nota wordt de context voor 2021 voor de GRJR 
geschetst, vervolgens de inhoudelijke kaders voor 2021 en tot slotte de financiële kaders voor de 
begroting 2021.  
 
Mogelijkheid om beleidskeuzes te maken 
De visie en doelen van de GRJR worden opgesteld op basis van de beleidsvoornemens van de 
deelnemende gemeenten. De input vanuit de deelnemende gemeenten wordt meegenomen in de 
ontwikkelagenda van de GRJR. We hebben, gezamenlijk met de 14 andere deelnemers, een gedeelde 
invloed op de realisatie van de gemeentelijke prestatiedoelstellingen door de GRJR. In samenwerking 
met de deelnemende gemeenten monitoren we het gebruik en verkennen we onze mogelijkheden om in 
gezamenlijkheid het (stijgend) zorggebruik te beïnvloeden. Dit doen we bijvoorbeeld via de regionale 
ontwikkelagenda.  
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

  
 
Bestuurlijke boodschap 
Met het opstellen van deze kadernota wil het algemeen bestuur van de GRJR meer vanuit inhoudelijke 
afwegingen keuzes maken in de ontwikkeling van het zorglandschap en het zorggebruik en minder vanuit 
financiële overwegingen. Het college van Albrandswaard ziet deze kadernota als een eerste stap in deze 
ontwikkeling, maar mist hierin inhoudelijke keuzes die resulteren in beheersing van de kosten, perspectief 
wat betreft de ontwikkeling van de vlaktaks voor de individuele gemeenten en een kritische blik op keuzes 
die gemaakt worden voor indexatie van de tarieven.  
Wij zijn ervan overtuigd dat we de ontwikkeling in het specialistisch zorggebruik ook, en met name lokaal 
kunnen beïnvloeden door in te zetten op vroegtijdig signaleren, preventie te versterken en waar mogelijk 
te demedicaliseren.  
 
 
CONSEQUENTIES 
Na vaststelling van de begroting 2021 van de GRJR zullen de consequenties voor Albrandswaard 
opgenomen worden in de eigen gemeentelijke begroting 2021. De begroting van de GRJR wordt 
gedragen door de gezamenlijke bijdragen van de deelnemende gemeenten.  
 
VERVOLG 
Het is de verwachting dat in de vergadering van het algemeen bestuur van de GRJR op 15 april 2020 
besloten wordt om de ontwerpbegroting 2021 aan u voor te leggen. U wordt dan in de gelegenheid 
gesteld uw zienswijze kenbaar maken op ontwerpbegroting 2021.  
 
 
 
BIJLAGEN 

- Kadernota 2021 GRJR 
 
 

Wij hopen u hiermee, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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1.  Voorwoord 

U heeft de eerste kadernota van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(GRJR) voor u. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRJR wordt met deze rapportage in 

staat gesteld om de kaders voor de begroting 2021 vast te stellen. Er wordt jaarlijks een 

nieuwe kadernota opgesteld. 

 

In deze nota zijn de voorziene c.q. gewenste beleidsuitgangspunten opgenomen maar 

ook de financiele uitgangspunten die in de begroting 2021 vertaald zullen worden. 

Hiermee vormt deze nota de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2021 

en daaropvolgende (ramings)jaren.  

In de rapportage wordt achtereenvolgens de context voor 2021 voor de GRJR 

geschetst, vervolgens de beleidsmatige kaders voor 2021 en tot slotte het financiële 

kaders voor de begroting 2021.  
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Jaarverslag: programmaverantwoording 
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GEMEENSCHAPPELIJKE 

REGELING   
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2. Gemeenschappelijke Regeling 

De deelnemende gemeenten hebben in 2014 besloten om deze samenwerking aan te 

gaan vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure 

jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de 

inkoop van jeugdhulp is inhoudelijk van aard en gaat om het feit dat gemeenten niet 

vooraf voor alle typen zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten 

nodig is om deze aan te bieden. Gemeenten willen wel beschikken over een aanbod 

dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk zorg in te kopen, is de 

beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend 

is. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan 

voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zou kunnen. Dit bredere aanbod 

betekent meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, een betere match 

tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp. 

 

Lokale sturing staat binnen de GRJR centraal. De deelnemende gemeenten besluiten 

dan ook gezamenlijk wat wel en niet binnen de GRJR wordt ingekocht of 

gesubsidieerd. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel het lokale als 

het gezamenlijke aanbod. De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop 

zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en 

doelen van de GRJR zijn daarom in nauwe samenwerking met de deelnemende 

gemeenten opgesteld. In deze eerste kadernota ligt de nadruk op de financiële 

context en ambities van de GRJR. Het is nadrukkelijk de ambitie om in volgende 

kadernota’s meer aandacht te hebben voor inhoudelijke doorontwikkelingen met 

daarbij een verder onderbouwde financiële doorrekening.  

 

De GRJR is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten, te weten 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De GRJR voert haar taken uit op 

grond van mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten. 
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2.1 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling 

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is de bestuurlijke relatie tussen 

gemeente en gemeenschappelijke regeling vastgelegd en nader uitgewerkt. Binnen 

deze wet is geregeld dat naast de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

ook Gedeputeerde Staten (GS) toezicht houdt op de gemeenschappelijke regeling. 

Vanuit deze toezichthoudende rol kunnen gemeenteraden voor vaststelling van de 

begroting een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR, daarnaast voert GS toezicht 

uit op de begroting. Om dit toezicht vorm te geven dient de begroting voor 1 augustus 

voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar aan GS te worden toegezonden. 

 

2.2 Taken Gemeenschappelijke Regeling 

De jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, 

residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden 

uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of 

landelijk niveau zijn of worden gemaakt. 

Het Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken 

door middel van: 

 

• Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en 

uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het 

kader van de Jeugdwet;  

• Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis); 

• Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de 

uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de 

gemeenten zijn opgedragen. 

 

Tijdens de evaluatie en de begeleidingsbijeenkomsten in 2018 (ondersteund door het 

onderzoeksbureau AEF) is stil gestaan bij welke rollen en taken de uitvoeringsorganisatie 

van de GRJR als regionaal gemeentelijk samenwerkingsverband op zich zou moeten 

nemen. Hieruit is naar voren gekomen dat de uitvoeringsorganisatie, naast het zijn van 

een functionele inkooporganisatie die zorg draagt voor informatievoorziening, als 

organisatie ook gericht zou moeten zijn op het faciliteren van gemeenten in het leren 
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van elkaar, bijvoorbeeld door informatieanalyse, en het behartigen van gemeentelijke 

belangen. Op deze manier kan de uitvoeringsorganisatie de gemeenten in positie te 

brengen om tot heldere beleidsmatige en resultaatgerichte aansturing op jeugdhulp te 

komen. Deze aanvullende taken zijn niet goed geformaliseerd. Uit de analyse in het 

kader van het aangescherpte verbeterplan (zie paragraaf 3.1) blijkt dat de taken 

‘faciliteren’ en ‘van elkaar leren’ onvoldoende zijn afgebakend en gedefinieerd. Dit 

wordt meegenomen in lijn II (Governance) van het (aangescherpte) Verbeterplan.  

 

De aansturing en coördinatie op de regionaal ingekochte jeugdhulp blijft de 

verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten zelf, waarbij de 

uitvoeringsorganisatie van de GRJR de gemeenten hierin faciliteert. Een voorbeeld van 

beleidsmatige aansturing is de transformatieagenda, waar de samenwerkende 

gemeenten ieder lokaal richting aan geven.  

 

Puntsgewijs kunnen de volgende rollen voor de uitvoeringsorganisatie van de GRJR 

worden onderscheiden, waarbij nadere definiëring en afbakening van in ieder geval de 

laatste twee taken wenselijk is: 

 

1. Uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en subsidiëring 

van JBRR en VTRR 

2. Informatieverzameling en analyse 

3. Leren van elkaar 

4. Belangenbehartiger 
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3.  Context 2021 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen waar de GRJR in 2021 mee te maken krijgt. De 

belangrijkste onderwerpen komen samen in het verbeterplan. Als laatst wordt de 

financiële context in 2021 geschetst. 

 

3.1 Verbeterplan 

In het najaar van 2019 heeft het AB een verbeterplan voor de GRJR vastgesteld.  

Dit verbeterplan GRJR vormt onderdeel van de opdracht van de interim secretaris GRJR. 

Het verbeterplan is aangescherpt op basis van gesprekken met veel betrokkenen aan 

de zijde van gemeenten, aanbieders en de GRJR zelf. Daarnaast heeft ook de ‘going 

concern’ inzicht gegeven. Op basis van deze gesprekken en de ervaringen in de periode 

eind 2019 en begin 2020 is een nadere ordening en prioritering van de onderwerpen in 

het verbeterplan aangebracht en zijn de onderwerpen nader uitgewerkt en belegd. Een 

aantal onderwerpen is zwaarder aangezet.  

Het aangescherpte verbeterplan bevat vooralsnog vier lijnen: 

 

1. Lijn I: Inkoop & arrangementenmodel 

2. Lijn II: Governance & samenwerking 

3. Lijn III: Uitvoeringsorganisatie & contractmanagement 

4. Lijn IV: Informatievoorziening & administratieve organisatie 

5. (Lijn V: Beleid & Kaders) 

 

Het (aangescherpte) verbeterplan bevat tevens een analyse van de knelpunten.  

 

Urgentie 

Vanwege de urgentie en behoefte ten aanzien van bepaalde onderwerpen is eind 2019 

gestart met de uitwerking van lijn I, II en III van het verbeterplan. De detaillering en 

definiëring van lijn IV zal in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.  

Of lijn V wenselijk is wordt nog bezien. 
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Schematisch ziet het verbeterplan er als volgt uit: 

 

 

Lijn I Inkoop & arrangementenmodel 

De gemeenten in Rijnmond kopen gezamenlijk bepaalde vormen van jeugdhulp en 

jeugdbescherming in. Het gaat om crisishulp, intramurale capaciteit inclusief pleegzorg, 

specialistische ambulante jeugdhulp (niet voor de doelgroep Jeugd met Beperking), 

jeugdbescherming, acute dienst en veilig thuis. Voor de laatste drie onderdelen is een 

subsidie verleend. De overige onderdelen zijn via een aanbesteding ingekocht. 

 

Het totale aanbod van regionale jeugdhulp wordt opgedeeld in een aantal percelen. 

Het doel van het onderverdelen van het totale regionale jeugdhulp aanbod in 

verschillende percelen is integraliteit en pluriformiteit van zorgaanbod te borgen.  

Bij alle percelen zijn meerdere opdrachtnemers middels een raamovereenkomst 

gecontracteerd.  

 

Bij de indeling in percelen is onderscheid gemaakt in zorg die:  

• Thuis/ambulant geboden kan worden (percelen D en E); 

• Niet thuis geboden kan worden; vervangende opvoeding genoemd (percelen A 

t/m C); 

• Overige (niet gecontracteerde) jeugdhulp, waaronder jeugdbescherming, Veilig 

Thuis en landelijke inkoop (perceel G). 
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Bij de situatie dat een jeugdige niet thuis kan zijn (percelen A t/m C) kan het perspectief 

zijn:  

• Terug naar huis; 

• Blijvend vervangende opvoeding (bijvoorbeeld pleegzorg, kamertraining); 

• Observatie; komen tot vraagverduidelijking met de combinatie van een tijdelijke 

situatie van vervangende opvoeding. 

 

In de aanloop van de inkoop 2018 is met aanbieders een nieuw model, waarin 

integrale jeugdhulp rondom het gezin werd ingekocht, ontwikkeld. Dit model, 

bekend als het arrangementenmodel, is uitgewerkt en vormt de basis van het 

systeem. De jeugdhulp wordt resultaatgericht en integraal ingekocht, er wordt niet 

besloten hoe de hulp wordt uitgevoerd, maar wat er bereikt moet worden. 

Aanbieders maken zo nodig met onderaannemers afspraken over de integrale 

zorglevering. In de periode 2020 en 2021 wordt het sturen op resultaat nader 

uitgewerkt. 

 

Tegelijk met de nieuwe inkoop is het arrangementenmodel ingevoerd in 2018. Dit 

model zal in de voorbereiding naar een nieuwe inkoopronde worden geëvalueerd. 

In deze evaluatie worden de volgende vragen behandeld: 

• Hoe werkt het model, wat zijn de voor- en nadelen van het model, worden 

de gewenste resultaten behaald, hoe kunnen gemeenten hierop sturen? 

Welke onderdelen werken in principe goed, maar moeten doorontwikkeld 

worden en welke onderdelen werken onvoldoende en dienen daarom 

verlengd of juist niet verlengd te worden? Bij het beschrijven van de werking 

van het arrangementenmodel wordt gepunt uit bestaande onderzoeken en 

inzichten van gemeenten, uitvoeringsorganisatie en aanbieders. 

• Wat zijn voor- en nadelen van de integrale leveringsplicht, bijvoorbeeld 

hoofd- en onderaannemerschap, 1 gezin 1 plan, 1 regisseur? 

• Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich in relatie tot dit model? 

• Wat is het effect van dit model op de werkwijze/het bereik van de wijkteams 

en de GI?  

• Wat is te verbeteren aan deze wijze van inkoop (doorontwikkeling 

arrangementenmodel, berichtenverkeer)? 

• Hoe voorkomen we wachttijden en –lijsten? 
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• Is er regionale dekking/welke reistijden zijn wel/niet acceptabel?   

• Welke lacunes zijn er nog in aanbod? 

• Hoe is overbruggingszorg geregeld in theorie en praktijk? 

• Zijn er onderdelen in de regionaal ingekochte jeugdhulp die effectiever en 

efficiënter zijn als ze lokaal ingekocht worden? 

 

Verlenging contracten 

De huidige contracten lopen tot eind 2020, in september 2019 is besloten alle 

contracten, onder voorwaarden, een jaar te verlengen tot eind 2021. Onderdeel 

van deze lijn is ook de zogenaamde eerste verlenging tot 1 januari 2022, waartoe in 

2019 onder voorwaarden is besloten. Het verlengen van de contracten en het 

definiëren van de voorwaarden dient aan het eind van het eerste kwartaal 

geformaliseerd te zijn. 

 

Voor de inkoop vanaf 2022 dient in de GRJR onderstaande te worden voorbereid: 

• Wordt de inkoop op onderdelen verlengd of wordt er een nieuwe inkoop 

voorbereid?  

• Welke voor- en nadelen zijn er om na de periode van één keer verlengen 

een tweede keer te verlengen? 

• Wordt voor een volgende periode doorgewerkt met het 

arrangementenmodel en integrale levering? Wat zijn de voor- en nadelen 

van andere modellen? 

• Wordt de jeugdhulp die gezamenlijk wordt ingekocht, aanbesteed via een 

Europese of andere vorm van aanbesteding of zijn andere vormen van 

inkoop wenselijk/mogelijk?  

• Wordt de gezamenlijk in te kopen jeugdhulp voor een volgende periode 

verdeeld in apart in te kopen onderdelen? Zijn dit dezelfde onderdelen, of 

wordt een andere indeling getroffen? 

• Is qua duurzame voorzieningen (infrastructuur en gebouwen) een langere 

inkoopperiode te overwegen voor de percelen B & C, gezien het vermijden 

van frictiekosten? 

 

Het doel van deze lijn is om begin april 2020 een feitelijk en objectief besluit in het AB te 

nemen over al dan niet verlengen van (percelen van) het arrangementenmodel. Mocht 
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besloten worden tot opnieuw aanbesteden, al dan niet lokaal, dan is deze planning 

nodig om 1 januari 2022 de inkoop afgerond te hebben. De aanpak van deze lijn is via 

een reguliere werkwijze. Eind 2019 is een stuurgroep Inkoop opgericht.  

De bestaande werkgroep Inkoop bereidt de stuurgroep vergaderingen voor. 

 

Lijn II Governance & samenwerking 

Lijn II van het verbeterplan GRJR richt zich op de verbetering van de governance 

teneinde de samenwerking en het doelbereik van de GRJR te vergroten. In de loop van 

2019 is duidelijk geworden dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

AB, DB, secretaris, uitvoeringsorganisatie en gemeenten meer helderheid vereisen. 

Onderdeel van de governance is ook de overlegstructuur en de ophanging van de 

uitvoeringsorganisatie. De bij de start van de GR gemaakte afspraken verdienen op 

sommige punten nadere verduidelijking en heroverweging. Met de uitwerking van lijn II is 

eind 2019 gestart en de uitwerking en implementatie zal tot in het najaar duren. 

 

De kern van het verbeteren van de samenwerking is gelegen in de inrichting van de 

governance. Hoewel er geen ‘harde’ deadline is, is dit vraagstuk urgent. Er is daarom 

eind 2019 gestart met deze lijnen. De aanpak van dit onderwerp is ‘top-down’ 

benadering. Gestart wordt met het in beeld brengen van de contouren van de door het 

AB en DB gewenste governance, waarna deze contouren meer gestalte krijgen in een 

uitgangspuntennotitie die vastgesteld dient te worden door het AB. De uitgangspunten 

worden vervolgens verwerkt in formele regelgeving die eveneens vastgesteld dien te 

worden door het AB. In januari 2020 is het project Verbetering Governance GRJR gestart. 

 

Voor lijn II Verbetering Governance zijn onder andere de volgende vier doelen 

geformuleerd: 

• Duidelijk kader besluitvorming en bevoegdheden. 

• Aanpassing formele regelgeving, zoals de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond, het reglement van Orde, de uitvoeringsovereenkomst 

met de gemeente Rotterdam en diverse mandaat- en volmacht regelingen. 

Governance en besluitvorming (inclusief regeling en reglement ten behoeve 

van DB en AB) en daar waar nodig herijken, bijvoorbeeld meenemen rol van 

directeuren, posities gemeenten in besluitvorming, kwaliteit van advisering, 

escalatieladder. 
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• Haalbare agenda van AB en DB en realiseren van vergaderdiscipline op 

diverse niveaus. 

• Eenduidige en efficiënte overleg- en afstemmingsstructuur die aansluit bij de 

taken van de GRJR. 

• Periodieke evaluatie van de regionale samenwerking. 

 

Lijn III Uitvoeringsorganisatie & contractmanagement 

De uitvoeringsorganisatie van de GRJR bereidt besluiten van het bestuur van de GRJR 

voor en voert ze uit. De gemeente Rotterdam verzorgt de uitvoeringsorganisatie voor de 

GRJR. De GRJR-uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor het aanbesteden, 

contracteren en contractmanagement van zorgaanbieders. Daarnaast is de 

uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het uitbetalen van de facturen van 

zorgaanbieders en het proces rondom de gemeentelijke bijdragen in de kosten van de 

jeugdhulp die wordt ingekocht door de GRJR. De begroting, jaarrekening, rapportages 

van de GRJR en worden door de uitvoeringsorganisatie opgesteld.  

 

De aansturing en realisatiekracht van de uitvoeringsorganisatie kan en moet beter. Dat 

vinden niet alleen de gemeenten en aanbieders, die behoefte heeft de 

uitvoeringsorganisatie zelf ook. De huidige ophanging, als onderdeel van de gemeente 

Rotterdam, geeft onduidelijkheid in de aansturing en taken. De onduidelijkheid over de 

definiëring en reikwijdte van de later bijgevoegde taken van de GRJR maakt de 

uitvoeringsorganisatie soms krachteloos en vaak ook richtingloos. Er is grote behoefte aan 

beleid, kaders en visie op het gebied van de primaire taken van de GRJR, zodat de 

uitvoeringsorganisatie zijn koers kan bepalen, kan plannen en werkzaamheden kan 

organiseren. 

Het contractmanagement vraagt om specifieke aandacht binnen deze lijn. Deze functie 

binnen de uitvoeringsorganisatie moet worden verbeterd. Dat begint bij een gedeelde 

visie op wat contractmanagement is om vervolgens te kunnen bepalen hoe dit 

georganiseerd moet worden.  

 

De behoefte om de uitvoeringsorganisatie, waaronder specifiek het contract-

management te verstevigen en te verbeteren is groot. Vanwege deze behoefte is eind 

2019 gestart met deze lijn. De aanpak is bottom up: in samenwerking en afstemming met 

de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie wordt in kaart gebracht wat de 
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knelpunten en gewenste verbeteringen zijn. Vervolgens wordt dit afgestemd met 

(ambtelijke) stakeholders, waarna besluitvorming zal plaatsvinden. 

  

Het doel van lijn III is: 

• Verbeteren contractmanagement 

• Verstevigen van informatievoorziening 

• Herinrichting Uitvoeringsorganisatie, w.o. het opstellen van een Organisatie & 

Formatieplan  

• Duidelijke afspraken met de gemeente Rotterdam over de levering van 

personeel en diensten en de kosten daarvan 

• Realistische meerjarig financiering van de Uitvoeringsorganisatie 

• Verbeteren van leiding en sturing aan Uitvoeringsorganisatie 

 

Lijn IV Informatievoorziening & administratieve organisatie 

Een belangrijke taak van de GRJR is informatievoorziening; het vergaren, bewerken, 

ontsluiten en analyseren van informatie. De informatie is afkomstig van de deelnemende 

gemeenten en de aanbieders waarmee contracten gesloten zijn.  Dat betekent dat de 

GRJR sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de systemen en de administratieve 

processen van gemeenten en aanbieders bij de ontwikkeling van een goede 

informatievoorziening.  

 

Naar aanleiding van zowel een interne als een externe analyse van de 

uitvoeringsorganisatie is gebleken dat de administratieve organisatie van de GRJR en de 

deelnemende gemeenten en aanbieders effectiever en efficiënter ingericht kan 

worden. In lijn IV worden de bestaande projecten op gebied van informatievoorziening 

en administratieve processen in samenhang bijeengebracht. Ook worden de 

administratieve knelpunten, zoals ervaren door de uitvoeringsorganisatie, door 

aanbieders en door gemeenten geïnventariseerd. Na inventarisatie zal een prioritering 

en planning worden opgesteld. Vanwege de samenhang in de administratieve keten en 

de afhankelijkheid van de GRJR van gemeenten en aanbieders zullen deze stakeholders 

participeren in lijn IV. 

 

Met deze lijn wordt begin 2020 gestart. Het doel van deze lijn is onder andere om: 



    

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

17 

• Belemmeringen inzake onderaannemerschap en samenwerking tussen 

aanbieders wegnemen of verminderen 

• Afhankelijkheden van de GRJR van gemeenten te verminderen 

• De organisatie van een ‘single point of truth’, namelijk het berichtenverkeer, 

teneinde de financiële afwikkeling van bijdrages van gemeenten en afrekening 

met aanbieders te vereenvoudigen en te versnellen 

• Heroverweging van efficiëntie en noodzaak om bepaalde administratieve 

processen lokaal te organiseren 

 

Hieronder volgen enkele ontwikkelingen die een beeld geven over de inspanningen van 

de GRJR om processen te vereenvoudigen en te optimaliseren. 

 

De uitvoeringsorganisatie heeft inmiddels al haar interne processen laten beschrijven en 

geïmplementeerd. De interne beheersingsmaatregelen per proces zijn daarin 

meegenomen.  

We gaan werken met een voor de GRJR ontwikkelde betaaltool. De betaaltool stelt de 

15 deelnemende gemeenten in staat om met minder handmatige handeling de 

goedgekeurde (zorg)facturen bij de uitvoeringsorganisatie aan te leveren. Ook het 

daadwerkelijk uitbetalen van de (zorg)facturen binnen de uitvoeringsorganisatie is veel 

efficiënter geworden. Naast efficiënter werken zorgt dit voor minder fouten en is 

informatie over de betalingen gemakkelijker en sneller beschikbaar.  

We werken aan een managementinformatietool/dashboard. In dit dashboard staat 

naast financiële sturingsinformatie (op termijn) ook informatie over cliënttevredenheid, 

uitval, doelrealisatie en wachttijden. Dit geeft meer inzicht in budgetuitnutting per 

gemeente en naderende budgetplafonds van zorgaanbieders. De informatie over 

cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie zal uiteindelijk bij de aanbieders vandaan 

moeten komen (CBS-data).  

 

Het soort informatie dat in de informatietool naar voren komt is het volgende: 

• Bestelgedrag monitoren: naar wie en door wie (wijkteam of derdenroute) 

• Budgetuitnutting op GRJR- en gemeenteniveau (per perceel) 

• Contractuitnutting op aanbiederniveau 

• Aangeboden betalingen in euro’s op GRJR-niveau, perceelniveau, 

aanbiederniveau en gemeenteniveau 
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• Prognoses 

• Verdeling hulp over percelen, verschuivingen 

• Outcome resultaten van de hulp, GRJR-niveau, perceelniveau, 

aanbiederniveau en gemeenteniveau 

 

Lijn V Beleid & Kaders 

Vanwege het belang en de complexiteit wordt nog overwogen om de nadere 

definiëring en afbakening van de taken van de GRJR, waaronder de later toegevoegde 

taken, onder te brengen in een lijn V Beleid & Kaders. De toegevoegde taak ‘facilitering 

en leren van elkaar’ heeft betrekking op enkele inhoudelijke thema’s die in deze 

Kadernota beschreven worden (Transformatie en de Ontwikkelagenda met interventies) 

en die breder zijn dan de taken van de GRJR, maar ook op andere relevante 

onderwerpen, zoals de monitor Ketenanalyse (“Kind in de keten”).  

 

De vraag is wat is precies de rol en taak van de GRJR bij de ontwikkeling van regionaal 

dan wel lokaal beleid? De Uitvoeringsorganisatie heeft behoefte aan beleid & welke 

kaders die richting geven aan de uitvoering? Hierbij kan gedacht worden aan een 

strategisch plan of een ambitiedocument, financieel beleid, inkoopstrategie, 

informatiebeleid, etc.  

 

3.2 Beleidsproces 

Naast de gebruikelijke dynamiek in dit werkveld hebben de decentralisaties ervoor 

gezorgd dat de afgelopen jaren erg onrustig verlopen zijn. Onderdeel van het beter in 

controle komen zijn planning en prioritering. Door (grote) dossiers op tijd te plannen, met 

een reële doorlooptijd en bezetting, wordt onrust voorkomen. Er wordt daarom gewerkt 

aan een overzichtelijke meerjarenplanning, inclusief een doorvertaling naar benodigde 

(financiële) capaciteit. Op deze manier komen de inhoudelijke ambities terug in een 

reële meerjarenbegroting. 

Bij de bestuur cyclus gaat het daarnaast over de evaluatie van de huidige taken, deze 

zullen worden ondergebracht bij het onderwerp Governance (zie 3.4 XX).  

 

Ook wordt gekeken of de planning & control cyclus van de GRJR verbeterd kan worden. 

Een eerste stap is dat er naast de begrotingen, bestuursrapportages en de 
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jaarrekeningen die opgeleverd worden vanaf het jaar 2021 met een kadernota gewerkt 

zal worden. Deze kadernota (die voor u ligt) stelt de gemeenteraden in staat om eerder 

kennis te nemen van de (meerjarige) inhoudelijke en financiële kaders van de GRJR. Een 

tweede ontwikkeling is de omslag van een begroting gebaseerd op een extrapolatie 

van het landelijke macrobudget voor Jeugdhulp naar een realistische begroting op basis 

van volumeontwikkelingen en ervaringscijfers gebaseerd op voorgaande jaren.   

 

3.3 Transformatie 

Bij de start van de overheveling in 2015 heeft de GRJR met een gezamenlijk 

transitiearrangement de zorg continuïteit gegarandeerd voor alle jeugdigen in Rijnmond. 

De focus van onze inkoopstrategie lag daarbij op het zoveel mogelijk in stand houden 

van specialistische jeugdhulp als voorziening. Met de nieuwe inkoopronde in 2018 is een 

nieuwe stap gemaakt. Niet alleen is er resultaatbekostiging ingevoerd, de opdracht voor 

alle gecontracteerde hoofdaannemers is ook om integraal hulp te verlenen. Dit in 

samenwerking met alle lokale teams en andere verwijzende partijen.  

De stuurgroep Transformatie is ingericht als spreekbuis van de Rijnmondse koers en als 

motor voor het leren van elkaar. Dat doen de deelnemers, zowel wethouders als 

vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, door een gezamenlijke visie te 

ontwikkelen. Dit in lijn met de leidende principes, die het AB GRJR heeft geformuleerd in 

de zomer van 2019. Die leidende principes bepalen de koers voor de komende jaren en 

geven inhoudelijk focus aan de samenwerking.  

 

Door als aanjager en ambassadeur te fungeren wil de stuurgroep in de jeugdhulp een 

voedingsbodem voor innovatie creëren en ervaringsdeskundigheid borgen. Dit in 

samenwerking met de partners van STRAW (Samen Transformeren Rotterdamse 

Academische Werkplaats). Daarnaast bewaakt de stuurgroep de besteding van 

middelen conform de regionale aanvraag bij het Transformatiefonds. Met de middelen 

uit het fonds worden in de jaren 2019, 2020 en mogelijk in 2021 verschillende 

ontwikkelprojecten gestart, die tot doel hebben om jeugdhulp dicht bij huis te 

organiseren en daarmee crisiszorg te voorkomen, jeugdigen beter te beschermen en 

samen te leren sturen.  
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3.5 Financiële context 

In 2018 werd de GRJR geconfronteerd met tekorten. De oorzaken van deze tekorten 

waren een dalend rijksbudget wat door vertaald was in de meerjarenbegroting GRJR en 

meer instroom in zorg continuïteit (waardoor de wachttijden werden verkort). Mogelijk 

was er sprake van een kosten opdrijvend effect van het nieuwe arrangementenmodel, 

maar hierover was onvoldoende informatie beschikbaar.  

Duidelijk was dat de tekorten in de Jeugdhulp in Rijnmond strookten met het landelijke 

beeld. Uit een onderzoek van Significant bleek dat er in heel Nederland sprake was van 

een gemiddelde toename van het aantal cliënten van 12% met een gemiddelde daling 

van het Jeugdhulp budget van 15%. Dit onderzoek zal herhaald worden en in 2020 

nieuwe gegevens opleveren.  

Het AB GRJR besloot de jaarrekening 2018 af te wachten en het tekort middels een 

eindbijdrage af te rekenen. Het uiteindelijke tekort over 2018 bleek € 15 mln. te zijn. Op 

basis van de ervaringen van 2018 is besloten om de begroting voor 2019 incidenteel op 

te hogen. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken gestart om de oorzaken en 

oplossingsrichtingen van de tekorten op het Jeugdhulp budget te duiden en deze door 

te vertalen naar een (meer) realistische begroting voor de jaren 2021 en verder. Op basis 

van de uitkomsten van de onderzoeken is er voor het jaar 2020 besloten tot een 

(voorgenomen) begrotingsophoging. Ook nu weer een incidentele ophoging maar met 

de ontwikkelagenda is in het jaar 2020 ook een grote stap gemaakt naar het meer 

realistische begroten gemaakt. Dit staat verder beschreven in hoofdstuk 4 van deze 

kadernota.   

 

Onderzoeken: 

Meer grip op de uitgaven (AEF) -> relatie met Jeugdhulp (percelen a t/m f) 

Kostprijsonderzoek JBRR (KPMG) -> onderbouwing begrotingswijziging 2020  

Kostprijsonderzoek VTRR (HHM) -> onderbouwing begrotingswijziging 2020 

Onderzoek perceel E (KPMG) -> onderbouwing begrotingswijziging 2020 
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Hoofdstuk 4 

AMBITIES  
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4. Ambities 

De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat 

lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GRJR zijn 

opgesteld op basis van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Dit 

komt onder andere tot uiting in de diversiteit van inzet van regionaal ingekochte hulp in 

de lokale teams. Omdat ook de regio Rijnmond met een stijging in de jeugdhulpkosten 

geconfronteerd worden zijn ambities geformuleerd. 

Er zijn ambities te benoemen binnen de GRJR als geheel, voor de uitvoeringsorganisatie 

en individuele gemeenten én voor de individuele percelen. Om de ambities te behalen 

zijn interventies benoemd en worden diverse werkgroepen gevormd en acties gestart. 

Deze komen in 2020 samen in een ‘ontwikkelagenda’ waarin de samenhang en 

voortgang bewaakt wordt. Deze ontwikkelagenda gaat gevormd worden door lopende 

projecten en acties en wordt aangevuld in afstemming met alle deelnemende 

gemeenten.  

 

De samenhang tussen de aspecten waarop geïntervenieerd wordt is kan als volgt 

weergegeven worden: 

 

 

In dit model is zichtbaar dat het een gezamenlijke, samenhangende aanpak betreft. Er 

zijn drie soorten interventies, namelijk interventies door:  

 

1. Gemeenten 
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2. Aanbieders (w.o. jeugdbescherming en VTRR) 

3. GRJR 

 

Daarnaast zijn de interventies in te delen in korte termijn (de actie is in 2020, het effect in 

2021) en langere termijn (het effect wordt verwacht na 2021). In de loop van 2020 worden 

deze interventies nog verder uitgewerkt en vertaald naar (financiële)opbrengst.  

Voor de kadernota 2021 en de financiële meerjarenraming starten we met een eerste 

kanteling naar een reële raming op basis van een financiële taakstelling.  

De reden hiervoor is dat de inzichten vanuit de ontwikkelagenda dit jaar na het opstellen 

van de meerjarenraming komen. Uiteraard is het de ambitie om de 

(dalende)meerjarenraming te baseren op inhoudelijke kaders en ambities.  

In de kadernota 2022 en verder is het streven hier weer volgende stap in te maken.  
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Hoofdstuk 5 

FINANCIELE KADERS   
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5 Financiële kaders 

 

5.1 Financiële Uitgangspunten 2021 

Indexering baten  

In het AB van februari 2018 is ten aanzien van het indexeren van de baten het volgende 

afgesproken: uitgangspunt is dat het accres in T+1 wordt verwerkt. Per saldo blijft het 

accres in het lopende jaar (T) bij de gemeenten. Dit betekent wel dat de indexering van 

de zorgkosten binnen de GR achterblijft bij de kostenontwikkeling, maar voorkomen 

wordt dat lopende het jaar T er een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd om 

het accres toe te kunnen voegen. 

In de ontwerpbegroting van T+1, welke in april wordt vastgesteld, wordt opgenomen dat 

het accres uit de meicirculaire van T zal worden verwerkt voorafgaand aan definitieve 

vaststelling door het AB. 

 

Het percentage indexatie op de baten 2021 is gelijkgesteld aan het gehanteerd 

percentage op lasten zijnde de indexatie conform de Overheidsbijdrage 

Arbeidskostenontwikkeling (OVA), 2,52% (voorlopige cijfers). 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-

voor-personele-kosten 

 

Kosten uitvoeringsorganisatie 

In de begroting 2020 is het budget voor de organisatie van de uitvoeringskosten 

eenmalig opgehoogd met € 1,6 mln. naar € 3,1 mln. Een deel van de ophoging van de 

uitvoeringskosten 2020 heeft een structureel karakter maar kent ook incidentele inzet in 

verband met het verbeterplan. Deze incidentele ophoging is een bewuste keus omdat 

het verbeterplan van de interim secretaris onder andere een herinrichting van de interne 

organisatie van de uitvoeringsorganisatie zal opleveren. De GRJR is een aantal jaren 

operationeel en er is ervaring opgedaan die leidt tot nieuwe inzichten en vraagt om 

bijstelling van het oorspronkelijke organisatieontwerp.  

 

Bij de herinrichting wordt aandacht besteed aan de werkwijze en taken van contract- 

en accountmanagement, een transparante positionering binnen en/of een ontvlechting 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
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met de gemeente Rotterdam, maar ook worden er betere afspraken gemaakt rondom 

de inzet en bekostiging van experts en adviseurs van de gemeente Rotterdam.  

De nieuwe organisatiestructuur levert een organogram op met fte’s, die de basis vormt 

voor de raming van het structurele budget van de uitvoeringsorganisatie ten behoeve 

van de begroting 2021 en verder.  

 

In het kader van het verbeterplan zal een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de 

gemeente Rotterdam worden gesloten, waarbij herijking van de gehanteerde tarieven 

bezien zal worden. Deze zijn momenteel gebaseerd op de GGD-tarieven en de vraag is 

of dat logisch is. 

 

In de meerjarenraming is vooralsnog met de oorspronkelijk begrote kosten voor de 

uitvoeringsorganisatie gerekend.  

 

Indexatie 2021  

De indexatie van de kosten van de uitvoeringsorganisatie is gebaseerd op de (concept) 

brief van de kring van gemeentesecretarissen waarin voor de indexatie van 2021 een 

percentage van 1,4% wordt voorgesteld.  
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Financiële doorvertaling van genoemde indexatie-percentages  

Onderstaande bedragen zijn verwerkt in het financiële overzicht in het volgende 

hoofdstuk: 

 

 

 

De indexatie-bedragen zijn structureel verwerkt. 

 

Indexering zorg gerelateerde kosten 

 

ZIN Jeugdhulp  

Vanaf 2018 werkt de GRJR met een nieuwe bekostigingssystematiek. In het bestek staat 

ten aanzien van indexatie een ‘kan-bepaling’. De GRJR kan overgaan tot indexatie, 

maar hier is geen verplichting toe. Algemeen uitgangspunt is dat bij een correct tarief 

het landelijk toegekende accres kan worden verwerkt in de tarieven.  

 

Voor het jaar 2021 is door het AB Jeugdhulp Rijnmond nog geen besluit genomen over 

het wel of niet toepassen van een indexatie op de tarieven.  

 

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) 

In het AB van april 2018 is besloten om de tarieven van de gecertificeerde instellingen 

(GI’s) te indexeren op basis van de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkelingen 

(OVA). De OVA is een compensatie voor cao-ontwikkelingen die de uitkomst zijn van 

afspraken binnen de jeugdhulpbranche. Het Rijk heeft met de jeugdhulpinstellingen 

afspraken gemaakt over compensatie voor de loonkostenontwikkeling in een OVA-

OVA % 2,52%

Raming GR 2021

Verwerkt bedrag 5.891.808€                

1,40%

Organisatie % Raming GR 2021

Verwerkt bedrag 21.941€                     
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convenant. Het Rijk compenseert gemeenten middels het accres op het 

gemeentefonds. 

 

Omdat het definitieve percentage van de OVA pas in het najaar van het betreffende 

jaar bekend gemaakt wordt is ervoor gekozen de OVA volgens de T+1 systematiek toe 

te kennen. Dit betekent dat de OVA 2019 die in september 2019 bekend is gemaakt 

verwerkt wordt in het tarief van 2020.  

 

Ook voor 2021 wordt voorgesteld bij de Gecertificeerde Instellingen de OVA toe te 

passen op de tarieven conform de eerder vastgestelde T+1 systematiek. Dus de OVA 

2020 die in september 2020 bekend wordt gemaakt zal toegepast worden op het tarief 

voor 2021. In de begroting 2021 die in april 2020 in concept wordt voorgelegd zal het 

voorlopige percentage 2020 worden verwerkt.  

 

VTRR 

Ook voor VTRR wordt voor het jaar 2021 voorgesteld om de OVA toe te passen volgens 

de T+1 systematiek. Dus de OVA 2020 die in september 2020 bekend wordt gemaakt zal 

toegepast worden op het tarief voor 2021. In de begroting 2021 die in april 2020 in 

concept wordt voorgelegd zal het voorlopige percentage 2020 worden verwerkt. 

 

Het gehanteerde percentage indexatie voor de Gecertificeerde Instellingen en VTRR 

conform de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is: 2,52% (voorlopige 

cijfers). 

 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-

voor-personele-kosten 

 

Risicobeleid  

In 2017 is door het AB Jeugdhulp Rijnmond voor het risicobudget een bandbreedte tussen 

de 1,5 en 2,0 % vastgesteld. In de begroting 2020 is het risicopercentage vastgesteld op 

de ondergrens van 1,5%.  

 

Voor 2021 is op basis van de in het 2019 uitgevoerde risico-inventarisaties vooralsnog 

besloten het risicopercentage van 1,5% te handhaven maar hierbij dient wel: 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
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1. De risico-inventarisatie gedurende 2020 en 2021 enkele malen geactualiseerd 

te worden op basis van de dan bekende informatie. De eerste actualisatie dient 

voor maart 2020 plaats te vinden zodat dit meegenomen kan worden in het 

vraagstuk over de begroting 2021 in het AB in april 2020. 

2. Gemeenten dienen binnen hun eigen begroting te anticiperen op het feit dat 

het risicopercentage wat nu uit de inventarisatie naar voren komt hoger is dan 

het gereserveerde budget.  

 

ICT-kosten 

Specifieke ICT-kosten welke niet gedekt worden binnen de reguliere overhead van de 

uitvoeringsorganisatie zijn apart op de begroting opgenomen. 

  

Transformatie 

De besteding van het transformatiebudget is gebaseerd op een eerder opgesteld plan 

en dit wordt momenteel nader uitgewerkt. Deze middelen zijn voor 2018, 2019 en 2020 

beschikbaar gesteld. In het jaar 2018 hebben er geen uitgaven op het 

transformatiebudget plaatsgevonden. De subsidiemeetlaat voor het aanvragen van 

Transformatiesubsidies is in de zomer van 2019 afgerond. De middelen voor 2019 zijn ook 

niet volledig besteed. Voor het transformatiebudget is een specifieke voorziening 

gevormd en er zijn geen restricties in de looptijd voor de besteding van de middelen 

opgesteld. 

 

Bepaling gemeentelijke bijdragen: 

De doorrekening van de begroting 2021 en verder naar bijdragen van gemeenten zal 

vooralsnog op basis van de geldende verdelingssystematiek (de vlaktaks) bepaald 

worden. Hiertoe loopt op dit moment een evaluatie en besluitvorming hierover wordt 

verwachting in het AB van 20 februari 2020. Dit leidt mogelijk tot een wijziging in de 

verrekensystematiek per 2021. Streven van de evaluatie van de vlaktaks is een reëler 

beeld geven, dus wordt gekeken naar wat het effect is als bijvoorbeeld verdeling over 2 

jaren plaatsvindt en dan laatste jaar zwaarder laten wegen (bijv. 2/3) dan jaar ervoor. 

Kosten worden immers ook steeds reëler. 
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Voor VTRR geldt dat de bijdrage per gemeente gebaseerd wordt op het aantal 

meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal van 1 januari voorafgaand aan het 

betreffende begrotingsjaar (t-1). Dit in overeenstemming met de besluitvorming van 

september 2018. Vanaf 2021 zoveel mogelijk naar werkelijk zorgverbruik, dus pxq. 

 

Wijziging woonplaatsbeginsel: 

Per 1 januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel in. Uitgangspunt in de nieuwe 

definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn 

woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Bij jeugdhulp met verblijf 

is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt: de gemeente waar de jeugdige 

onmiddellijk voorafgaande aan een of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres 

volgens de BRP had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus 

verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze 

jeugdige. 

 

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk 

worden voor de zorg voor jeugdigen waar ze nu voor verantwoordelijk zijn; met name 

zal een en ander wijzigen voor de groep kinderen met een voogdijmaatregel. Het is de 

bedoeling dat al deze jeugdigen op 1 januari 2021 administratief worden 

overgedragen van gemeente A naar gemeente B. Het is dus belangrijk dat gemeenten 

inzichtelijk hebben welke kinderen zij administratief moeten overdragen, en welke 

kinderen ze van andere gemeenten ‘ontvangen’.  

 

Op de pagina van de VNG met betrekking tot het nieuwe woonplaatsbeginsel is een 

excelbestand met een simulatie opgenomen met de mogelijke gevolgen van de 

uitvoering van deze maatregel per gemeente. 

 Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor 

voogdij en 18+ objectief verdeeld kan worden. Hierover moeten gemeenten uiterlijk in 

de meicirculaire voorafgaand aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel 

geïnformeerd worden. De overgang van het historisch verdeelmodel naar een 

objectief verdeelmodel zal ook gevolgen hebben voor de middelen die de individuele 

gemeenten ontvangen ter dekking van de kosten. De gevolgen worden naar 

verwachting opgenomen in de meicirculaire 2020.  
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 Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft dan ook gevolgen voor de hoogte van de inleg 

van de gemeenten binnen de GRJR. Immers er zullen verschuivingen plaatsvinden in 

aantallen kinderen in zorg tussen gemeenten.  

 Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt u hierover verder geïnformeerd. 

 

 

5.2 Meerjarenperspectief 

De  ambities  en  speerpunten   in  hoofdstuk  4  zijn  nog  onvoldoende gekwantificeerd 

om door te vertalen in een meerjarenraming. Hier wordt echter wel hard aan gewerkt. 

Getracht wordt om interventies opgenomen in een ontwikkelagenda verder uit te 

werken en te kwantificeren. Samen met de controllers van gemeenten wordt bekeken 

of het opnemen van een realistische taakstelling mogelijk is. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Vaststellingsbesluit 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. 

Rotterdam, 20 februari 2020  

 

 

 

Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond  

 

 

 

Secretaris Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond 

Hoofdstuk 6 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST  
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