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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 
Het college heeft op 27 januari jl. een brief van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontvangen betreffende het principebesluit van het algemeen 
bestuur tot een begrotingswijziging 2020.  
 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de noodzaak van deze voorgestelde 
begrotingswijziging, de financiële consequenties en de stappen rondom de begroting van de GRJR 
die in de nabije toekomst worden ondernomen. De brief van de GRJR is als bijlage toegevoegd. 
 

KERNBOODSCHAP 
Een begrotingswijziging voor de GRJR bleek om de volgende redenen noodzakelijk. Zo zijn voor 
zowel Veilig Thuis als Jeugdbescherming op basis van onderzoek door KPMG in opdracht van de 
GRJR reële tarieven vastgesteld. Hiermee zijn Jeugdbescherming en Veilig Thuis in staat om conform 
de wettelijke taak hun werk te kunnen uitvoeren. Ook is er bij Veilig Thuis sprake van een grotere 
toename in het aantal meldingen dan verwacht, het gaat om 14%. Dit als gevolg van de nieuwe 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die in 2019 is ingegaan. Tevens is sprake van een 
toename van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar specialistische ambulante jeugdhulp. 
Dit zorgt voor het oplopen van de wachttijden voor specialistische ambulante jeugdhulp wat een 
begrotingswijziging noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn de tarieven voor de gecontracteerde 
zorgaanbieders geïndexeerd om de toegenomen loonkosten te compenseren. Deze indexatie is 
gebaseerd op de door het rijk vastgestelde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). 
 
 

CONSEQUENTIES 
De begrotingswijziging betreft een ophoging van € 10,7 mln naar € 240.601.299 mln voor de GR 
Jeugdhulp Rijnmond. Voor Albrandswaard betreft dit een verhoging van het budget met € 175.743 . 
De totale inleg van de gemeente Albrandswaard is  € 2.088.711. Deze inleg is gebaseerd op een 
middeling van de zorgkosten over 2016, 2017 en 2018. Overigens ontvangt Albrandswaard nog een 
bijdrage van de centrumgemeente Rotterdam voor Veilig Thuis.  Zodra de hoogte van deze bijdrage 
bekend is zullen we deze samen met deze begrotingswijziging verwerken in de eerste 
tussenrapportage.  
 



 
 

VERVOLG 
Het principebesluit tot begrotingswijziging 2020 zal na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 
15 april 2020 aan u worden voorgelegd voor een zienswijze. Ook zal de conceptjaarrekening 2019 ter 
kennisname aan u worden aangeboden en de conceptbegroting 2021 voor het kenbaar maken van 
een zienswijze. 
  
BIJLAGEN 
Brief van het DB van de GR Jeugdhulp Rijnmond aan het college 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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