
 
 

 
Geachte Staatssecretaris,  
 
 
Naar aanleiding van uw bezoek aan onze regio willen wij u graag de volgende punten 
voorleggen.  
 
Als samenwerkende gemeenten zijn wij druk doende met alle voorbereidingen op de 
decentralisatie van de Jeugdhulp. Wij geloven dat de decentralisatie een unieke kans 
biedt om hulp sneller, lichter en dichterbij kinderen en gezinnen te organiseren.  
 
Naast onze voorbereidingen op gemeentelijk niveau werken we samen als 
samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond.  
Met de instellingen voor jeugdhulp hebben wij vorig jaar gezamenlijk een Regionaal 
Transitie Arrangement opgesteld, dat positief is beoordeeld door de TSJ. Deze 
positieve beoordeling

1
 kwam door ons meerjarige arrangement met bestaande 

zorgaanbieders. Met de zorgaanbieders hebben wij afspraken gemaakt over 
zorgcontinuïteit door het bieden van budgetgaranties. Omdat er geen ruimte was voor 
nieuwe zorgaanbieders is van bestaande partijen gevraagd binnen hun krimpende 
budgetten te transformeren. Door maximale budgetgaranties per zorgdomein op te 
nemen waren beperken van frictie, bieden van zorgcontinuïteit en transformatie in 
goede balans. Wij gaan ervan uit dat door deze afspraken geen kind tussen wal en 
schip zal vallen.  
Naast het gezamenlijk opgestelde RTA hebben wij begin dit jaar een 
Gemeenschappelijke Regeling opgericht met als doel een deel van de jeugdhulp 
gezamenlijk in te kopen, zodat wij met elkaar beschikking hebben over voldoende 
specialistische zorg.   
 
Mede door onze gezamenlijke voorbereidingen zijn wij als regio goed op weg naar 1 
januari 2015 en vertrouwen wij erop dat wij klaar zijn voor de komende decentralisatie 
van de Jeugdhulp.  
 
Echter, naast dit vertrouwen, delen wij ook een viertal hoofdzorgen die wij graag aan u 
voorleggen. Deze sluiten deels aan bij de gesprekken zoals die de afgelopen dagen in 
de bestuurlijke overleggen tussen Rijk, gemeenten en brancheorganisaties zijn 
gevoerd. 
 
Ten eerste kwamen wij - als Rijnmondgemeenten - bij de behandeling van de begroting 
van de Gemeenschappelijke Regeling afgelopen maand tot onze spijt tot de conclusie 
dat wij niet in staat blijken om onze budgetgaranties uit ons RTA aan de 
zorginstellingen na te komen. Wij kunnen deze breking van onze RTA beloften 
rechtstreeks terugvoeren op een korting op het macrobudget. Voor onze regio is een 
korting doorgevoerd van 4,5 mln vanwege de frictiekosten van afbouw van gesloten 
Jeugdzorg. Wij hebben dit punt al aan u voorgelegd en willen nogmaals benadrukken 
dat de doorbelasting van deze frictie niet bij de gemeenten hoort te liggen.  

                                                      
1
 Transitie, transformatie en implementatie zijn ver ontwikkeld en worden ambitieus aangepakt. De 

regio geeft aan dat er een afweging is gemaakt tussen meerjarenafspraken en flexibiliteit. 
Meerjarenafspraken zijn gekoppeld aan afspraken voor vernieuwing van het zorgaanbod.  
Bron TSJ rapport, blz. 7,8 

 

 
 
 
 

 

 

Datum: 29 september 2014 

Aan: Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, M.J. van Rijn 

 



 
 

blad: 2/3  
Datum: 29 september 2014 

 
 

 
Door deze korting is ons RTA uit balans geraakt en geven zorgaanbieders aan 
onvoldoende capaciteit te kunnen leveren om de vraag naar jeugdhulp te lenigen, 
zowel lokaal als regionaal.  
 
Ten tweede blijkt dat wij in onze regio ook te maken hebben met gemeenten, waarbij 
het macrobudget niet aansluit op de PGB productiegegevens in hun gemeenten. Mede 
omdat de inleg in de Gemeenschappelijke Regeling gebaseerd is op het macrobudget 
komen deze gemeenten soms fors tekort op hun lokale begroting. 
 
Als derde aandachtspunt leggen wij aan u voor dat wij nog niet beschikken over de 
termijn waarop de Jeugd- en Opvoedhulp aanbieders de gegevens over de cliënten en 
hun NAW-gegevens gaan overdragen aan gemeenten. Als dit niet bekend is kunnen 
wij het woonplaatsbeginsel niet toepassen en wordt financiering op gemeentelijk 
niveau onmogelijk.  
 
Tot slot hebben wij ook zorgen over de toereikendheid van het macrobudget 
JeugdGGZ voor onze jeugd. Het is bekend dat een deel van deze GGZ kosten nog niet 
bekend (want nog niet uitgedeclareerd) is. Wel weten wij al van meerdere regio’s dat zij 
met het macrobudget niet in staat blijken de GGZ zorg in 2015 te kunnen bekostigen 
op het peil van 2014. Wij verwachten dat, als er meer gegevens bekend zijn over het 
werkelijke zorggebruik van de JeugdGGZ, een eventuele afwijking in kosten wordt 
betrokken bij het opstellen van het macrobudget en de eventuele reparaties daarvan.  
 
Wij gaan ervanuit uit dat u onze zorgen betrekt bij uw overwegingen en we tot een 
oplossing kunnen komen.  
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we door gezamenlijk op te trekken forse 
stappen kunnen zetten om te komen tot de gewenste transformatie. 
 
Wij zijn te allen tijde beschikbaar voor nader overleg met u, 
 
 
Namens de leden van het AB van de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 
 
 
 
 
H.M. de Jonge       L.J. Gebben 
 
 
 
 
Voorzitter AB       Vice-voorzitter AB 
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Bijlage 
 
Leden van het het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond  
 
W.Borgonjen, gemeente Brielle  
C.J. Dijkman, gemeente Spijkenisse 
L.J. Gebben, gemeente Barendrecht  
N. Gouweleeuw, gemeente Schiedam 
A.Hartnagel, gemeente Capelle aan den IJssel  
J. Heuvelink, gemeente Lansingerland 
G. de Jong, gemeente Goeree Overflakkee  
H.M. de Jonge, gemeente Rotterdam 
A.G.M. Keijzer, gemeente Maassluis  
T. Keuzenkamp, gemeente Ridderkerk 
W. Kruikemeier, gemeente Bernisse  
E. Mulder, gemeente Westvoorne 
C. Oosterom, gemeente Vlaardingen  
M. Oosterwijk, gemeente Krimpen aan den IJssel 
H. van der Velde, gemeente Hellevoetsluis  
J. van Wolfswinkel, gemeente Albrandswaard 
 


