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De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 179024 d.d. 26 
mei 2015; 

Overwegende dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt 

Gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

BESLUIT: 

Bijgaande reactie met kenmerk 179049 m.b.t. de kaderbrief 2016 vast te stellen en te verzenden aan 
de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
30 juni 2015. 
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Geachte heer/mevrouw, 

Op 30 april jongstleden heeft u uw kaderbrief 2016 toegestuurd waarin u ons de gelegenheid geeft om 
onze eventuele suggesties of opvattingen voor 15 juni kenbaar te maken. We willen u danken voor de 
wijze waarop u ons op een vroeg moment betrekt bij het begrotingsproces. Hieronder geven wij kort onze 
suggesties en opvattingen weer waarnaar u in uw kaderbrief heeft gevraagd, waarbij we onderscheid 
maken naar inhoud en proces. Deze reactie is tot stand gekomen in de raadscommissie Beraad en 
Advies van 15 juni 2015, onder voorbehoud van bekrachtiging door de voltallige raad d.d. 30 juni 2015. 

Het begrotingsproces 
We onderschrijven het belang van het verruimen van de indieningstermijn bij de provincie. We waarderen 
het dan ook zeer dat uw inzet geleid heeft tot uitstel. Het proces zoals nu geschetst zorgt er echter voor 
dat de zienswijzetermijn grotendeels in het zomerreces valt. We begrijpen uit uw brief dat u de provincie 
zal verzoeken de indieningstermijn verder te verruimen. We zijn ons echter terdege bewust van de 
haalbaarheid hiervan en zullen trachten onze eventuele zienswijze voor 9 september aan u toe te 
zenden. Gelet op onze raadsplanning kan dit echter ook een voorlopige zienswijze betreffen op basis van 
het voorgenomen besluit in onze commissievergadering onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
voltallige raad. 

De begrotingskaders 
We hebben kennis genomen van het besluitvormingsproces in de Gemeenschappelijke Regeling. 
Dezelfde uitgangspunten gelden zoals deze ook zijn gehanteerd ten aanzien van de begroting 2015. 
Gelet op de thans beschikbare informatie, onder andere voor wat betreft cijfers van zorggebruik, 
onderschrijven wij de geformuleerde uitgangspunten waarop de begroting zal worden gebaseerd. Verder 
kunnen wij ons vinden in het voorstel dat verschuivingen van regionale inkoop naar het lokale domein 
grotendeels voorlopig worden uitgesteld tot 2017. Wel willen we u vragen om de zorginzet die reeds 
lokaal plaatsvindt maar regionaal wordt ingekocht in de begroting 2016 zichtbaar te maken. 

Door de verschuivingen van inkoop grotendeels uit te stellen tot 2017 wordt meer ruimte aan de 
zorgaanbieders gegeven om zich het komende jaar vooral bezig te houden met de kern van deze 
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decentralisatie, namelijk de transformatie van de zorg. In het verlengde daarvan willen wij u ook 
verzoeken nadrukkelijk aandacht te hebben voor het verlagen van de administratieve lastendruk bij 
zorgaanbieders. We zien daarom graag dat onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van het 
sturingsmodel op maatschappelijke effecten en de verdere inrichting van de (administratieve) organisatie 
regionaal wordt afgestemd en opgetrokken, waarbij nadrukkelijk oog is voor 'ruimte aan de professional'. 

Rondom betaling merken wij nog het volgende op: betaling vindt plaats na facturatie wanneer de hiervoor 
overeengekomen noodzakelijke informatie is verstrekt, een en ander in lijn met wetgeving die hierop van 
toepassing is, met bijzondere aandacht voor de wet op de Privacy en het medisch beroepsgeheim. 

Naast het 'ingroei-scenario' dat is geschetst ten aanzien van verschuivingen van inkoop, waarin wij ons 
overigens kunnen vinden, willen we expliciet oproepen om de mogelijkheden verder te onderzoeken om 
de voorkant verder te versterken. Uiteraard op een verantwoorde wijze in samenspraak met de 
zorgpartijen vanuit het Regionaal Transitie Arrangement waarbij effectieve en kwalitatieve zorg voor de 
cliënt voorop staat. 

Wij zien de begroting 2016 van uw gemeenschappelijke regeling met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 


