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1. Aanbiedingsnota
1.1 Voorwoord
Geachte lezer,
U heeft de jaarstukken van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond over het jaar 2016 voor u. Zij
vormen het sluitstuk van de budgetcyclus voor het boekjaar 2016 en bestaan uit het jaarverslag en de
jaarrekening. Wij leggen hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel beheer in het
dienstjaar 2016. Het Algemeen Bestuur wordt met deze stukken in staat gesteld om zijn controlerende taak te
vervullen.
Nieuwe taak
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van de
jeugdhulp binnen hun gemeenten. Binnen de regio Rijnmond is ervoor gekozen deze samenwerking in de vorm
van een Gemeenschappelijke Regeling vorm te geven. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van de
transitie: de overgang naar een nieuw systeem. Vanaf 2016 is naast de transitie ook de transformatie centraal
komen te staan.
Veel bereikt in 2016
Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de transitie van de jeugdzorg, zodat er voldoende kwalitatief goede
jeugdhulp beschikbaar zou zijn voor de jeugdigen en de gezinnen in de regio Rijnmond. In 2015 heeft de
transitie vorm gekregen, waarna in 2016 de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag zijn gegaan met vier actielijnen voor de transformatie van
de jeugdhulp in de regio Rijnmond.
Daarnaast is aandacht besteed aan het inrichten van de samenwerkingsorganisatie om de bovenlokale
vraagstukken met betrekking tot jeugdhulp verder vorm te geven. Tenslotte lag er de opdracht om de
opgelegde bezuinigingen te realiseren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we onze
doelstellingen in grote lijnen bereikt hebben.
Opbouw jaarstukken
De doelstelling voor het beleid en de in 2016 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn in de
jaarstukken in het programma per segment weergegeven. De financiële weerslag hiervan is terug te vinden in
de (programma) jaarrekening. De jaarrekening volgt voor wat betreft de programma-indeling de indeling van
de begroting 2016 en functioneert in die zin ook als ‘spiegel’ van de begroting.
Resultaat 2016
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2016 af met een voordelig resultaat, dat na
verwerking van de mutaties in de reserves, € 4,5 miljoen bedraagt. Het positieve resultaat wordt vooral
veroorzaakt door meevallers met een incidenteel karakter.
Algemeen Bestuursbehandeling
Het Algemeen Bestuur behandelt de voorlopige jaarstukken, vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 27 maart
2017, in zijn vergadering van 13 april 2017. Definitieve behandeling zal plaatsvinden in het AB van 29 juni 2017.

Het Dagelijks Bestuur
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1.2 Leeswijzer
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de opbouw van de
jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling gelijk is aan de programmabegroting voor dat jaar. De
jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening
(de financiële verantwoording waarop de controleverklaring betrekking heeft).
Jaarverslag
De programmaverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Het bevat de beleidsmatige
verantwoording over 2016. Deel I geeft de achtergrond en het kader van de gemeenschappelijke regeling weer
met de speerpunten van 2016. Deel II geeft de resultaten weer van de gemeenschappelijke regeling per
segment.
Bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programmabegroting in 2016 zijn benoemd, wordt ingegaan op
de vraag of we bereikt hebben wat we ons tot doel hebben gesteld en wat we daarvoor hebben gedaan. Indien
van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen een korte doorkijk naar 2017 gegeven.
In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten) schrijft voor welke verplichte paragrafen moeten worden opgenomen in het
jaarverslag. Voor de GRJR zijn dit paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering en
bedrijfsvoering. Daarnaast zal de GRJR zich ook uitspreken over de begrotingsrechtmatigheid in een extra
toegevoegde paragraaf 3.4. De paragrafen geven, als een dwarsdoorsnede van het programma Jeugdhulp,
inzicht in een aantal bedrijfsvoering aspecten van de gemeenschappelijke regeling.
Jaarrekening
In hoofdstuk 4 is de financiële vertaling van het gevoerde beleid te vinden, die bestaat uit de
programmarekening (staat van baten en lasten) en de balans met toelichting. De programmarekening bevat
een overzicht van de exploitatieresultaat van het beleidsveld bovenlokale Jeugdhulp. Gemeenschappelijke
regelingen zijn verplicht om in de jaarstukken ook in de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen
op te nemen. Aangezien er op de gemeenschappelijke regeling geen enkele SISA-regeling van toepassing is, is
deze SISA-bijlage (Single Information, Single Audit) leeg opgenomen in de jaarstukken van 2016.
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2. Jaarverslag
2.1 DEEL I: ACHTERGROND EN KADER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
2.1.1 Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jeugdhulp binnen hun
gemeenten. Dit is een lokale verantwoordelijkheid waarbij geldt dat gemeenten op een aantal onderwerpen
samen dienen te werken in regionaal verband. Binnen de regio Rijnmond is ervoor gekozen deze samenwerking
in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) vorm te geven. De deelnemende gemeenten in de GR
besluiten gezamenlijk wat wel en niet binnen de GR wordt ingekocht.
De GR is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en baseert zich op de lokale beleidsplannen van
gemeenten. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities
kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de
beleidsvoornemens van de gemeenten. De gezamenlijke aanpak en uitgangspunten zijn verwoord in het
implementatieplan “Acht is meer dan duizend” (mei 2013) en het Regionaal Transitie Arrangement (oktober
2013).

2.1.2 Regionale samenwerking
Op grond van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om op een
aantal onderwerpen in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal
niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben deze samenwerking
vormgegeven in een regio die gelijk is aan de Veiligheidsregio en de GGD-regio. Doorslaggevend hierbij was
onder meer het creëren van een voldoende omvang om specialistische zorg en 7/24 crisisopvang beschikbaar
te houden en schaalvoordelen te creëren in aanbod en vraag.

2.1.3 Regionaal Transitie Arrangement (RTA)
Binnen de jeugdwet is bepaald dat cliënten die in zorg zijn op 31 december 2014 over geheel 2015 dit recht op
zorg houden. Voor pleegzorg geldt een onbepaalde duur (tot het 18e levensjaar) en voor de justitiële jeugdzorg
kan dit voor bepaalde cliënten ook langer dan 1 jaar zijn. Dit overgangsrecht is onomstreden. In 2013 is van de
kant van de huidige financiers en aanbieders aangegeven dat deze wettelijke bepaling alleen onvoldoende
zekerheid bood om de continuïteit van zorg in 2015 te kunnen garanderen. Op landelijk niveau is daarom
tussen Rijk, VNG en IPO afgesproken dat elke regio van samenwerkende gemeenten een transitiearrangement
moest opstellen. In het transitiearrangement van de regio Rotterdam-Rijnmond is op 31 oktober 2013
afgesproken uit te gaan van een overgangsperiode van minimaal 2 jaar. Dat wil zeggen 2015 en 2016. Kern van
de gemaakte afspraken was dat de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond zorgcontinuïteit boden
vanaf 2015 en dit zo veel mogelijk door lieten lopen in 2016. Concrete afspraken tussen gemeenten en
aanbieders waren:





Zorginkoop bij de huidige aanbieders;
Voorlopig geen nieuwe aanbieders;
Bestaande financieringssystemen blijven;
Forse transformatietaak voor bestaande aanbieders.

De afgegeven budgetgarantie in het RTA bedroeg de door het Rijk door te voeren korting minus een
aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale budget vanaf 1 januari 2015 om risico ́s in
plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er in 2016 2%
aanvullend omgebogen is.
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2.1.4 Speerpunten 2016
Voor het jaar 2016 heeft de GR een aantal speerpunten benoemd die hoog op de agenda hebben gestaan.
Hieronder wordt per speerpunt een korte toelichting gegeven.
a)

Verschuiving van regionale naar lokale inkoop

Binnen Jeugd GGZ is vanaf 2015 een verschuiving ingezet van regionale- naar lokale inkoop, voor een sterkere
verbinding tussen JGGZ en het lokale veld.






Vanaf 1 januari 2016 valt de inkoop van GGZ-begeleiding (AWBZ/JGGZ) onder de lokale inkoop.
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een verdere verschuiving naar de lokale inkoop vanaf
2017:
Per 1 januari 2017 wordt de inzet van JGGZ in lokale teams lokaal ingekocht, waarmee meer ruimte
komt voor gemeenten om goede invulling te geven aan de taken en rollen van JGGZ in lokale teams;
Per 1 januari 2017 wordt de dyslexie lokaal ingekocht, waarmee de koppeling met de lokale structuur,
waaronder het onderwijs kan worden verbeterd.
Per 1 januari 2017 wordt de GBGGZ lokaal ingekocht. De GBGGZ wordt veelal geleverd door lokaal
gevestigde praktijken, waardoor via lokale inkoop intensievere samenwerking op lokaal niveau kan
worden aangegaan.

De DBC’s van dyslexie en GBGGZ zijn eind 2016 hard afgesloten door de overgang naar de lokale inkoop.
Afgesproken is dat voor doorlopende trajecten de gemeenten zorgcontinuïteit faciliteren.
Met de verschuiving van de inkoop GBGGZ en dyslexie van regionaal naar lokaal zijn met de vrijgevestigde
praktijken gesprekken gevoerd, vanwege zorgen over de gevolgen van deze verschuiving voor de
administratieve lasten. Gemeenten hebben in 2016 de JGGZ inzet in lokale teams, dyslexie en GBGGZ
aanbesteed of de contracten voor één jaar overgenomen van de GR-JR. Aan de gemeenten is de oproep gedaan
de aanbesteding zo in te richten dat kleine partijen mee kunnen doen en zoveel mogelijk de landelijke
standaarden voor verantwoording en registratie te volgen.
b)

Het uitwerken van de transformatiedoelstellingen

Na de transitie, gaan de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en
jeugdhulpaanbieders samen aan de slag met vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio
Rijnmond. De vier actielijnen zijn: de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van
de transformatie; de specialistische jeugdhulp door ontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend en in
samenhang; samenwerking rondom veiligheid; en leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.
In het voorjaar 2016 hebben de 15 gemeenten, zorgaanbieders en andere partners in de regio de prioriteiten
benoemd tijdens een verkenning langs alle gemeenten en partners. In het najaar 2016 is de
Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de GRJR.
Via de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 2018, heeft de GRJR in 2016 de eerste stap gezet naar meer
vraaggerichte, integrale, verbindende en samenhangende jeugdhulp.
c)
d)

Stimuleren van vernieuwing en innovatie en toewerken naar integrale en domeinoverstijgende jeugdhulp
De vormgeving van een meer uniforme regionale productenstructuur

Met de decentralisatie van de jeugdhulp per 2015 is er voor gemeenten ruimte ontstaan om de inhoudelijke
verbinding tussen de verschillende domeinen beter vorm te geven. In de regio Rijnmond is in eerste instantie
besloten de historische inkoop- en bekostingsvormen over de nemen, zodat er een zachte landing kon worden
georganiseerd en zodat er voldoende tijd zou zijn om de nieuwe inkoop vorm te geven. . Na afloop van deze
overgangsperiode moet er een inkoop van jeugdhulp komen die stuurt op integrale hulpverlening gericht op de
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vraag van de jeugdige. Hierdoor moet een inhoudelijk betere hulp aan jeugdigen ontstaan. Op 8 december
2016 heeft het AB besliten te willen komen tot een resultaatgerichte inkoop. De belangrijkste argumenten
hiervoor waren de volgende:








e)

Betere focus op resultaat;
Integrale levering voorkomt meerdere trajecten naast elkaar;
Duidelijke positionering van opdrachtgeverschap;
Meer ruimte voor aanbieders en professionals voor het hoe;
Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken;
Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording;
Transformatie aanbod (betere, meer samenhangende hulp tegen reële prijs i.p.v. langlopende P X Q
trajecten);
Betere marktwerking.

Evaluatie Regionaal Transitie Arrangement(RTA)

In het laatste kwartaal van 2015 het RTA geëvalueerd om op basis van deze evaluatie de te bepalen of het
wenselijk is deze ook in 2017 te verlengen. Voor dit onderzoek zijn gemeenten, aanbieders en
cliëntvertegenwoordigers bevraagd over de doelen van het RTA.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn de volgende:
Zorgcontinuïteit
In de regio Rijnmond is zorgcontinuïteit geboden, dit was een verplichting uit de Jeugdwet. Het RTA heeft
gezorgd voor continuïteit van instellingen en daarmee indirect bijgedragen aan het leveren van zorgcontinuïteit
aan cliënten.
Transitie en transformatie
Met betrekking tot de transitie en transformatie is er in het eerste jaar van het nieuwe jeugdhulpstelsel al veel
bereikt: opbouw van de gemeentelijke toegang (wijkteams), samenwerking tussen tal van partijen, inregeling
van nieuwe systemen, verder op vorm geven aan ambulantisering. Het RTA biedt daarnaast volgens gemeenten
een kader van waaruit zij met aanbieders kunnen (samen)werken aan het realiseren van de
transformatiedoelen, in die zin dat hierin de gezamenlijke doelen zijn benoemd en vastgelegd.
Bezuinigingen en frictiekosten
In het RTA is afgesproken dat de aanbieders eventuele frictiekosten niet in rekening brengen bij gemeenten en
dat is ook niet gebeurd.
Op regionale schaal zijn de gewenste bezuinigingen grotendeels gerealiseerd. Gemeenten zien hier lokaal
echter wel verschillen en zij relateren dit aan het gegeven dat toeleiding naar gespecialiseerde zorg vooral een
zaak is van het functioneren van wijkteams en huisartsen. Kostenbeheersing in de zin dat aanbieders minder
dure (alternatieve) en integrale arrangementen ontwikkelen is voor gemeenten nog te weinig zichtbaar.
Gemeenten en aanbieders hebben gezamenlijk geconcludeerd met elkaar door willen om in de komende
periode in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuw inkoopmodel dat meer ruimte biedt aan transformatie
en innovatie in de zorg. Van belang is vooral het goede van het RTA te behouden.
f)

Doorontwikkeling van een (regionaal) outcomemodel

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verplicht om in hun beleidsplan aan te geven welke outcome-criteria
(criteria voor de uitkomsten van de hulp) voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Outcome indicatoren zijn
een instrument om aan de hand van de verschillende scores van aanbieders op een indicator het gesprek met
hen aan te gaan over de geleverde prestaties. Er zijn in de jeugdhulp weinig evidence based interventies. De
kwaliteit lijkt vooral te kunnen worden verbeterd door het beschikken over deskundige hulpverleners. De vraag
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is hoe deze een spiegel voor te houden om te komen tot een zinnig gesprek over de geleverde prestaties en
bestede middelen. Scores zijn erg afhankelijk van de populatiesamenstelling bij een instelling. Kortom, de kern
is het gesprek over de scores op de indicatoren, niet de scores zelf.
Al eerder had het NJi aangegeven dat uitval, tevredenheid over het nut van de hulp en doelrealisatie de meest
zinvolle outcomecriteria voor jeugdhulp zouden zijn. De mate waarin de verschillende sectoren die
overgeheveld zijn naar gemeenten, dus de jeugd- en opvoedhulp, de JGGZ en de hulp aan jongeren met een
beperking, al outcome meten, verschilt echter aanzienlijk. Daarom hebben in 2016 het NJI, de branches van
jeugdhulphaanbieders en de VNG een notitie op geleverd met per outcomecriterium een voorstel voor een
geharmoniseerde norm. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. Het streven is dat per 1 januari 2018
jeugdhulpaanbieders outcome daadwerkelijk gaan vastleggen, voor zover ze dat nog niet doen, conform de
vastgestelde norm, en dat ze in staat zijn om dit aan te leveren bij hun opdrachtgevers (gemeenten) en andere
eventueel belanghebbende partijen.
Gezien deze landelijke ontwikkelingen en de beperking van de administratieve lasten bij de aanbieders is
binnen de regio Rijnmond besloten bij deze landelijke ontwikkeling aan te sluiten, maar hier wel de indicator
wachttijden aan toe te voegen. In 2016 is gestart met de (door)ontwikkeling van de regionale monitor en het
streven is dat deze in de loop van 2017 operationeel is.
g)

Bevorderen afschalen naar lokale veld

Binnen de transformatieagenda gaat de eerste actielijn over de wijze waarop gemeenten invulling geven aan
de lokale organisatie van de jeugdhulp. Het streven is om de lokale infrastructuur (wijkteams en
wijknetwerken) te versterken als spil van de transformatie. Om dit te bewerkstelligen gaan de gemeenten
inzetten op de volgende punten:




h)

Lokaal meer inzetten op preventie, signaleren en normaliseren en optimaal benutten van eigen kracht
en netwerk;
Gemeenten leggen de basis voor een goede verbinding tussen de lokale teams van
jeugdprofessionals/-consulenten en het specialistische aanbod;
Samenwerking met directe verwijsroutes anders dan de gemeentelijke toegang vormgeven;
Meer duidelijkheid over wie welke regie voert op onderdelen van het ondersteuningsplan.

Ontwikkeling aanpak schaarsteverdeling

Het regionale zorgbemiddelingsteam, bestaande uit opname coördinatoren van aanbieders zal na de
gunningen voor de nieuwe inkoop een doorstart maken, mede op basis van de nieuwe gecontracteerde
partijen. In dit overleg wordt zorg verdeeld en is er zicht op de vraag naar en het beschikbare aanbod en
intramurale zorg in onze regio. De inkooporganisatie stemt regelmatig af met het ZBT om deze vraag te
monitoren en met contractpartijen alternatieve vormen van zorg te ontwikkelen. In de nieuwe inkoop wordt
dit ook concreet: het perceel C (long stay) is een perceel om meer stabiele ruimte voor uitbehandelde kinderen
te bieden, als pleegzorg (perceel A) niet mogelijk is. Eerste alternatief voor kinderen die vervangende
opvoeding nodig hebben is pleegzorg.
Verder zijn partijen in perceel E (crisishulp) door de inkooporganisatie verzocht alternatieven door te
ontwikkelen voor opnames door bv de inzet van intensieve ambulante programma’s, zoals Fact en MST. (lijn 2
van de transformatie agenda).
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2.2 DEEL II: RESULTATEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 2016 PER SEGMENT
2.2.1 Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en CIT
Inleiding
Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door Gecertificeerde
Instellingen (GI); instellingen die daartoe zijn gecertificeerd door het Keurmerkinstituut. Veilig Thuis is een
samenvoeging tussen het vroegere Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt
Kindermishandeling. Het Crisis InterventieTeam voert regionaal crisisinterventies uit voor zowel het vrijwillige
als het gedwongen kader, waarbij nauw samengewerkt wordt met MEE en de GGZ. Zowel de Gecertificeerde
Instellingen als Veilig Thuis en CIT worden bovenlokaal gefinancierd door de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond.
Inkoop en budget 2016
De financiering van Gecertificeerde Instellingen vond in 2016 plaats door middel van een subsidieverstrekking
van de GR aan een tweetal GI’s, te weten Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (met de William Schrikker
Groep als onderaannemer) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Het CIT wordt
gefinancierd binnen de subsidierelatie van de GR met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
In 2016 is, als gevolg van een stijging van de werkzaamheden en een correctie in de tarieven, een aantal
tekorten geconstateerd, vooral op de post Crisis Interventie Team (CIT) en een hoger aantal drangzaken en
vechtscheidingszaken dan begroot.
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en voortdurend te verbeteren heeft het CIT in 2016 een
ketenevaluatie uitgevoerd. Uit deze ketenevaluatie, waarop ruim 100 ketenpartners hebben gereageerd, kwam
een gemiddelde waardering van een 7,1. Op 6, 12 en 4 oktober 2016 is door Lloyd’s Register een
hercertificatie- en transitieaudit uitgevoerd. De auditor van Lloyd’s constateerde dat bij het CIT een grote mate
van medewerkerstevredenheid wordt ervaren en er, gezien dit zeer dynamische werkveld, een opvallend laag
ziekteverzuim is. Met de hercertificering voldoet het CIT aan de eisen van de nieuwe norm.
De overproductie op drangzaken (met en zonder verzoek tot onderzoek) is waarneembaar bij alle GI’s. Eén
verklaring hiervoor is onder meer het feit dat door de transitie van de Jeugdhulp naar de gemeenten,
hulpverlening lokaal wordt opgestart, de wijkteams gezinnen eerder en beter in beeld hebben waardoor sneller
duidelijk is wanneer meer nodig is dan het vrijwillige kader.
In 2016 is door Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijzen en de bedrijfsvoering van
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en op basis van de conclusies van dit rapport is een extra investering
gedaan in het verbeteren van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de dienstverlening van JBRR. In 2016 is
een extra subsidie afgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering, voor hogere productie voor alle GI’s
en een correctie van tarieven.
Voor wat betreft Veilig Thuis is naar aanleiding van het Inspectierapport van januari 2016 ingezet op het
terugdringen van de wachttijden en vergroten van de bereikbaarheid. Conform de eis van de Inspectie zijn op
bestuurlijk niveau samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het lokale veld vastgesteld.
Eind 2016 is het besluit genomen om Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018 te positioneren als
zelfstandige stichting. De wijze waarop de verbinding met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
vormgegeven zal worden is onderdeel van deze opdracht. Daarnaast is de opdracht gegeven aan de
bestuurlijke werkgroep om dit scenario te implementeren en een nieuwe financieringssystematiek uit te
werken.

2.2.2 Jeugd met een Beperking
Inleiding
De zorg voor Jeugdigen met een Beperking viel tot 1 januari 2015 onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en deze zorg werd door de zorgkantoren ingekocht. Deze zorg kan men onderverdelen in
intramurale zorg (zorg met verblijf) en extramurale zorg (zorg zonder verblijf). De toegang tot deze zorg verliep
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via het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ). Vanaf 1 januari 2015 is tussen de gemeenten de afspraak gemaakt
dat de extramurale zorg lokaal wordt ingekocht en de intramurale zorg regionaal.
Inkoop en budget 2016
De geboden hulp binnen de intramurale Jeugd met een Beperking wordt vaak voor een lange periode geboden,
omdat er vaak sprake is van een langdurige vraag naar hulp en ondersteuning. De aard van de problematiek
heeft tot gevolg dat er, zeker binnen de intramurale jeugdhulp, weinig sprake is van doorstroom. Op basis van
de cijfers over 2015 blijkt dat 83% van het beschikbare budget voor extramurale jeugdhulp is ingezet om
zorgcontinuïteit te garanderen. Gezien de ervaring uit 2015 dat de instroom hoger was dan de uitstroom is het
budget voor Jeugd met een Beperking voor 2016 opgehoogd om naast de noodzakelijke zorgcontinuïteit ook
nieuwe instroom mogelijk te maken.
Ondanks deze verhoging van het budget wordt ook over 2016 een overschrijding van het binnen de begroting
beschikbare budget geconstateerd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote stijging
van de productie op LTA. Het LTA betreft een landelijk ingekocht en zeer specialistisch zorgaanbod.
Het aantal kinderen dat in een LTA ingekochte voorziening verblijft, is in de loop van 2016 bijna verdubbeld.
Niet duidelijk is wat de precieze oorzaken zijn achter deze onverwachte stijging, maar doordat de verwijzingen
voor deze voorzieningen vaak vanuit de 2e lijn worden gedaan zijn de sturingsmogelijkheden voor gemeenten
zeer beperkt. Gebleken is dat de doorstroming vanuit deze (zeer specialistische) residentiële setting veelal een
periode van minimaal 2 jaar of langer vergt.
Naast de stijging in het LTA vormt een toenemende vraag naar crisisplekken een onderdeel van de
overschrijding in 2016.
Ook de doorstroom naar de WLZ is een aandachtspunt. Geconstateerd wordt dat het CIZ terughoudend is in
het afgeven van WLZ-indicaties voor kinderen jonger dan acht jaar. Er worden geen indicaties afgegeven,
terwijl duidelijk is dat deze kinderen levenslang ondersteuning nodig hebben. Zowel bij het CIZ, als bij VNG en
VWS is dit onderwerp geagendeerd, maar tot op heden heeft dit nog geen effect op het indicatiebeleid van het
CIZ.

2.2.3 Specialistische Jeugd- en Opvoedhulp
Inleiding
De bekostiging van de specialistische Jeugd- en Opvoedhulp viel tot 1 januari 2015 onder de
verantwoordelijkheid van de stadsregio Rotterdam. De specialistische jeugdhulp kent de volgende vormen:
ambulante jeugdhulp, dagbehandeling, residentiële jeugdhulp (waaronder gesloten jeugdhulp), pleegzorg en
hulp die wordt ingezet bij crisis.
In 2016 is verder ingezet op een verplaatsing naar de “voorkant”. Eerder en snellere inzet van hulp ter
voorkoming van latere zware zorg. De lokale teams dienen hierin een belangrijke rol te spelen.
Bekostiging 2016
Voor de gespecialiseerde Jeugd- en Opvoedhulp gold in 2016 een korting van 6%. De aanbieders hebben in
2015 gezamenlijk een voorstel gedaan voor het toepassen van de bezuiniging op de vormen van hulp.
Dit heeft geleid tot een gedifferentieerde bezuiniging van 4% op pleegzorg tot 9% op andere vormen. De
korting op pleegzorg was lager, vanuit de gedachte dat het gezamenlijke streven is om zoveel mogelijk
jeugdigen te laten opgroeien in een normale gezinssituatie, en minder jeugdigen in een residentiële
voorziening op te vangen. Deze bezuinigingstaakstelling heeft ertoe geleid dat er afbouw van zowel gesloten
jeugdhulp als open residentiële capaciteit heeft plaatsgevonden. In het afgelopen jaar hebben we ervaren dat
de reductie van plekken op onderdelen van het hulpverleningspallet knelde.
Zo werd halverwege 2016 duidelijk dat de pleegzorgcapaciteit niet voldoende was. Mede om de beweging van
zwaardere hulp naar lichtere hulpvormen te ondersteunen en te versterken, is de omvang van de pleegzorg in
2016 uitgebreid.
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Net zoals in 2015 bleek de vraag naar crisishulp in 2016 hoog. Door deze vraag is er grote druk ontstaan op de
beschikbare capaciteit. In 2016 heeft een aantal instellingen voor specialistische J&O veel extra inzet gepleegd
bij de opvang en hulpverlening in crisissituaties.
Tevens hebben instellingen uit verschillende domeinen samen met JBRR een stuurgroep Innovatie Crisishulp
opgezet. Deze stuurgroep heeft in 2016 gewerkt aan maatregelen om in de vraag naar crisishulp te kunnen
blijven voorzien en ingezet op de innovatie van crisishulp en het realiseren van verbeteringen in de
ketensamenwerking.
Ook is in 2016 de afbouw van gesloten jeugdhulp verder doorgezet. De afbouw van capaciteit gesloten
jeugdhulp is afgestemd met de andere regio’s in de omgeving. Als regio Zuid-West stemmen we de bekostiging
en omvang van jeugdhulp samen af. De afbouw van gesloten capaciteit heeft in 2016 niet geleid tot
capaciteitsproblemen. In 2016 was er sprake van een toename in het aantal plaatsingen ten opzichte van 2015.
Desondanks was er sprake vanonderproductie.
FlexusJeugdplein heeft in 2015, op verzoek van de GR-JR, de opdrachtgeversrol op zich genomen voor nieuwe
instroom jeugdigen die buiten de regio op basis van het woonplaatsbeginsel (WPB) pleegzorg ontvingen. In
2016 is deze opdracht uitgebreid zodat FlexusJeugdplein als opdrachtgever kan fungeren voor alle instellingen
buiten de regio die jeugdigen in pleegzorg hebben op basis van het WPB. Daarmee wordt het totaal aan buiten
regionale pleegzorg op een uniforme wijze georganiseerd, maar blijft de GR-JR inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk volgens het WPB.
Een nieuwe doelgroep zijn de jong volwassenen die onder het Adolescentenstrafrecht vallen. Dit zijn jong
volwassen (die 18 tot 23 jaar oud zijn op het moment dat zij het delict plegen) veroordeeld onder het
jeugdstrafrecht. Hierdoor zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bekostigen van jeugdhulp aan deze jong
volwassenen. Het is hierbij lastig dat de omvang van deze doelgroep, de benodigde omvang en inhoud van
passende jeugdhulp en financiële risico’s niet helder zijn.
Er blijft veel vraag naar alle vormen van jeugdhulp, zoals dagbehandeling, specialistisch ambulante hulp en
(open) residentiële hulp.

2.2.4 JGGZ
Inleiding
Geestelijke gezondheidszorg voor Jeugd (kortweg JGGZ) is overgedragen vanuit de zorgverzekeringswet en
AWBZ naar gemeenten. In 2016 is het besluit genomen dat vanaf 2018 een einde komt aan de DBC systematiek
voor JGGZ. Het financieringssysteem geeft teveel informatie aan de gemeenten over de aard van de
problematiek en staat op gespannen voet met privacy wetgeving.
In de regio Rijnmond zal door de overgang naar resultaatgerichte bekostiging een alternatief voor inkoop
worden geboden.
De JGGZ aanbieders hebben met elkaar ingezet op de doorontwikkeling van verdere afbouw van bedden, het
verkorten van behandelduur en waar mogelijk afschalen naar de lokale teams. Het aanbod van E-health (het
online toegang krijgen tot hulp) en het vervangen van behandelingen door inzet van serious gaming, is door
enkele aanbieders verder ontwikkeld.
De invulling van de JGGZ in de lokale teams is door gemeenten voorbereid in 2016. Door de GRJR is een
regionale expertmeeting georganiseerd over de mogelijkheden en wensen van gemeenten en de wetgevende
kaders van de aanbieders (naast de Jeugdwet speelt ook de WGBO een rol).
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Inkoop en bekostiging 2016
In het kader van het Regionaal Transitie Arrangement zijn namens de GR-JR de contracten voor de Geestelijke
gezondheidszorg voor Jeugd op 1 januari 2016 met één jaar verlengd, met de mogelijkheid tot verlenging met
nog een jaar.
Volgens de RTA afspraken geldt voor de aanbieders van JGGZ een bezuiniging van 2,33% voor het jaar 2016.
Met alle zorginstellingen is afgesproken dat er een aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale
budget wordt toegepast om risico´s in plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te
maken. Dit betekent dat in 2016 de totale korting 3,33% bedraagt ten opzichte van het budget van 2015.
Vanaf 1 januari 2016 zijn delen van de kindergeneeskundige zorg overgekomen van de ZVW naar de Jeugdwet.
Het betreft:



ADHD behandeling
Zorg verleend onder de noemer 'Overige psychiatrische stoornissen' en 'Overige psychosociale
problemen'.
Om deze reden zijn in 2016, aan de JGGZ aanbieders uit 2015, acht kinderartsen toegevoegd, deels in eigen
praktijken, deels ondergebracht bij ziekenhuizen in de regio.
Voor 2016 worden dezelfde tarieven gehanteerd voor JGGZ als in 2015.
De ingekochte JGGZ in 2016 is onderverdeeld in:







Generalistische basisGGZ (BGGZ), onder verdeeld in vier producten (kort, middel, intensief, chronisch).
Deze hulp wordt vooral door kleinere vrijgevestigde praktijken geboden;
Specialistische GGZ (SGGZ), gefinancierd via de bekende DBC systematiek. Onder deze vorm van zorg
valt ook de klinische opname capaciteit en crisisopvang;
Dyslexie, gefinancierd via de bekende DBC systematiek;
Deelname JGGZ aan lokale team, deze inkoop is afgestemd op de behoeften van gemeenten in onze
regio;
Deelname aan CDT;
Kindergeneeskunde, onderverdeeld in zes producten die de zorgverzekeraar tevens hanteerde voor
kinderartsen. De gemeenten zijn in 2016 alleen verantwoordelijk voor de nieuwe instroom in 2016. De
trajecten die doorlopen vanuit 2015 zijn nog voor rekening van de zorgverzekeraar.

In 2016 is gestuurd op het aanhouden van de budgetplafonds voor de JGGZ partijen.
In sommige gevallen worden discretionaire verzoeken ingezet wanneer de zorg van een aanbieder vaker
gevraagd wordt dan budgettair mogelijk is. In 2016 is voor JGGZ ruim 5 keer een discretionair verzoek ingezet
voor plaatsingen die via het zorgbemiddelingsteam zijn aangevraagd.
In 2016 hebben diverse partijen aangegeven het budget te gaan overschrijden op basis van de vraag naar JGGZ.
De GRJR heeft aangegeven dat indien er ruimte is bij andere partijen en er een alternatief mogelijk was, de
jeugdigen konden worden doorverwezen naar een andere nabije en passende JGGZ aanbieder. In de loop van
2016 is bij enkele partijen die te maken hadden met een ongewenste wachttijd een budgetverruiming
toegestaan die is gefinancierd uit onderschrijding binnen de JGGZ begroting.
Met de sector is overleg gevoerd over wachttijden en prioriteren en het zoeken naar andere kortere vormen
van behandeling. Dit heeft vooralsnog niet geresulteerd in afnemende wachttijden. De aanbieders geven aan
dat er door de aanwezigheid van JGGZ in de wijkteams meer kinderen worden gezien en nieuwe doelgroepen
worden bereikt.
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2.2.5 Toelichting verschillen begroting en realisatie
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP RIJNMOND
Primitieve
Begroting

Begroting na
wijziging

Werkelijk

2016

2016

2016

€

€

€

208.540.077

208.540.077

208.540.077

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake CDT)

-

-

600.000

Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake J&O)

-

-

1.700.000

208.540.077

208.540.077

210.840.077

Primitieve
Begroting

Begroting na
wijziging

Werkelijk

2016

2016

2016

€

€

€

12.912.525

12.912.525

14.045.928

120.903.481

120.903.481

126.396.356

73.242.512

73.242.512

66.569.389

Algemene kosten

-

-

77.030

Accountantskosten

-

-

67.026

1.481.559

1.481.559

1.481.558

-

-

1.889

Totaal programma Jeugdhulp

208.540.077

208.540.077

208.639.176

Totaal

208.540.077

208.540.077

208.639.176

Gerealiseerd saldo van begrote baten en lasten

-

-

2.200.901

Gerealiseerd incidenteel saldo afrekeningen 2015

-

-

2.341.775

Totaal gerealiseerd resultaat

-

-

4.542.676

BATEN

1. Programma Bestuur en algemeen management
Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal

LASTEN

1. Programma Jeugdhulp
Zorg Jeugd met een Beperking
Zorg Jeugd en Opvoedhulp
Jeugd GGZ

Apparaatskosten
Bankkosten

Programma Jeugdhulp
Onttrekking Algemene reserve

-

-99.099

Toevoeging Algemene reserve

-

4.641.775

Totaal resultaatbestemmingen

-

4.542.676

NOG TE BESTEMMEN

-
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-

4.542.676

Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten
De bijdrage gemeenten zijn conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2016.
Bijdrage gemeente Rotterdam
Door de gemeente Rotterdam is een bedrag van € 600.000 extra bijgedragen voor de kosten Consultatie- en
Diagnoseteams (CDT). In de praktijk bleek dat er meer expertise noodzakelijk was dan vooraf ingeschat.
Voorts heeft de gemeente Rotterdam een extra bijdrage gedaan van € 1.700.000 in de kosten van de
Gecertificeerde Instelling (JBRR) en de inzet van (residentiële) crisishulp. Gedurende het jaar bleek de dat de ter
beschikking gestelde middelen niet sufficiënt waren om alle activiteiten uit te voeren.

Lasten
Zorg Jeugd met een Beperking/ Zorg Jeugd en Opvoedhulp/Jeugd GGZ
Voor de toelichting op deze kosten wordt verwezen naar de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.4. De totale kosten
van de jeugdhulp zijn uiteindelijk € 46.845 hoger dan de vastgestelde begroting.
Algemene kosten
Door het Algemeen bestuur zijn in 2016 een aantal adviesonderzoeken ingesteld. Voor deze onderzoeken
waren de lasten niet begroot.
Accountantskosten / Bankkosten
Door het Algemeen Bestuur is in 2015 Baker Tilly Berk benoemd als accountant van de GRJR. De kosten van de
accountantscontrole zijn niet opgenomen in de begroting 2016.
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2.3 DEEL III: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, POST ONVOORZIEN EN STRUCTUREEL/INCIDENTEEL
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeenschappelijke
regeling vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen,
deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen. Ze zijn bedoeld voor de
uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat het Algemeen Bestuur
heeft vastgesteld. Bij Jeugdhulp Rijnmond is enkel de post Overige Algemene Dekkingsmiddelen van
toepassing.
Overige Algemene Dekkingsmiddelen
Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. Op hoofdlijnen
kunnen ze onderverdeeld worden in algemene begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties in reserves. De
lasten van overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. De baten zijn daarentegen
ook €2,3 miljoen hoger. Per saldo een verbetering van €2,7 miljoen ten opzichte van de begroting.
Onvoorzien
In de begroting 2016 is geen post onvoorzien opgenomen en is daarom ook niet aangewend.
Structureel/Incidenteel
Het voordelig jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € 4,5 miljoen. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een
incidenteel karakter. Het resultaat wordt voornamelijk gevormd door de incidentele bijdrage van € 2,2 miljoen
ontvangen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is door afrekeningen met zorgaanbieders over 2015 een
positief resultaat (vrijgevallen saldo tussen te vorderen en te betalen) ontstaan van €2,3 miljoen.
De kosten Jeugdhulp zijn op dit moment nog lastig structureel in te schatten aangezien ervaringscijfers vanuit
het verleden vooralsnog ontbreken. De komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.
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3. Paragrafen
Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in
2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen
(beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: lokale heffingen;
verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; weerstandsvermogen en risicobeheersing;
grondbeleid; financiering en bedrijfsvoering. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Voor 2016 is door het AB besloten om geen weerstandsvermogen in te stellen. Wel is er een budget
voor risico’s/ onvoorziene zaken opgenomen. Dit budget is lopende 2016 ingezet om een aantal
knelpunten het hoofd te kunnen bieden. Dit betreft onder andere:
-

Verruiming van het aantal plekken pleegzorg;
Knelpunten bij de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Bovendien is de begroting opgehoogd met een aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam.
Dit betrof een bedrag ter hoogte van €2,3 miljoen ter dekking van extra kosten met betrekking tot
het CDT, de inzet van (residentiële) crisishulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken gegeven bij de risico’s zoals deze in de begroting
2016 zijn opgenomen.

Risico
Tekort op
totaalbudget GR

Beheersmaatregel
-

-

Betaling voor
ongeleverde
zorg

Dubbele
betaling van
declaraties
indien wordt
bevoorschot

-

-

Jaarrekening

Frequente monitoring uitputting budget
Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende
gemeenten. Op grond van de wet is iedere
gemeenten conform de macrobudgettaire sleutel
aansprakelijk voor tekorten bij de GR.
Mogelijkheid tot opnemen van een genormeerde
algemene reserve waarmee incidentele negatieve
resultaten als gevolg van, met name
bedrijfsvoeringsrisico’s, opgevangen kunnen
worden
Toepassing van het vlaktaksmodel.
Controleprotocol tbv de assuranceverklaring van
de accountant van de zorgaanbieders
Zo nodig aanvullend materiele controles bij de
zorgaanbieder conform een hiertoe opgesteld
controleplan
Niet inladen van declaratieberichten van reeds
bevoorschotte inkoopaanbieders
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Vier maal per jaar wordt gerapporteerd op
basis van de productiegegevens van de
aanbieders. Deze geven een betrouwbaar
beeld van de verwachte uitgaven. Op
basis van deze gegevens wordt een
prognose gemaakt voor de gehele GR en
per gemeente.

Het landelijke controleprotocol (inkoop)
en protocol SVR (subsidie) worden
gebruikt.

Bij het inregelen van het berichtenverkeer
per 1-1-2017 is middels een ICT-matige
beheersmaatregel de mogelijkheid dat
bevoorschotte aanbieders op basis van
een declaratiebericht uitbetaald wordt
dichtgezet.

Bevoorschotten
zorgaanbieders
> ontvangen
bijdragen van
regiogemeenten

-

P&C cyclus managementrapportages ter bewaking
van uitputting budget

Het betalingsschema van de bijdragen van
de deelnemende gemeenten is afgestemd
op het bevoorschottingsschema van
aanbieders. Hiermee is de liquiditeit
geborgd.

-

Overall-beheersmaatregel: controletechnische
functiescheiding in het proces.

De controletechnische functiescheiding is
in de loop van 2016 nadrukkelijker in het
proces ingeregeld. De zichtbare
vastlegging van deze functiescheiding
verdient nog wel aandacht.

3.2 Financiering
Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht
om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. Daarin worden de
ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de
renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten
aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van
het risicobeheer van de financieringsportefeuille.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm
van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de
(primitieve) begroting. Voor de GRJR is dit voor 2016, € 1.710.034.
De GRJR doet geen investeringen in (im)materieel vast actief. Daarnaast heeft de GRJR geen leningen
afgesloten in 2016.
Schatkistbankieren
Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking
getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMUschuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale
overheden aanhouden in de schatkist, verminderd de externe financieringsbehoefte van het Rijk.
De GRJR heeft in 2016 niet volledig meegedaan aan schatkistbankieren. De GRJR heeft vanaf juli 2016
schatkistbankieren ingeregeld.
Financiële positie
Met ingang van de jaarrekening 2016 dient over een vijftal kengetallen verantwoording afgelegd te worden.
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de
balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om
dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende
kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen,
solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.
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Kengetallen
Verslagjaar 2016
2015 Begroting 2016
2016
Netto Schuldquote
-0,46
-2,00
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen
-0,46
-2,00
Solvabiliteitsratio
2,85
17,00
Structurele exploitatieruimte
0
0
Grondexploitatie
nvt
nvt
nvt
Belastingcapaciteit
nvt
nvt
nvt
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zowel de netto schuldquote als de solvabiliteitsratio in 2016 zijn verbeterd
ten opzichte van 2015.

3.3 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van GR Jeugdhulp Rijnmond, hetgeen niet alleen de
uitvoeringsorganisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat
gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een
betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.
Bestuurlijk is de GR Jeugdhulp Rijnmond een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende
gemeenten - uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur - de regionale
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bovenregionale Jeugdhulp bespreken en daar vorm aan geven
omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een
overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehouders overleggen vorm te geven.
De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van GR Jeugdhulp Rijnmond. De
verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur. De wethouders van de
deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.
Ten behoeve van de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het dagelijkse management is een ambtelijk
secretaris aangesteld. Het Algemeen Bestuur is een daarnaast een dienstverleningsovereenkomst betreffende
de taken van de bovenlokale Jeugdhulp aangegaan met de gemeente Rotterdam. Het betreft hier de taken
behorende bij het inkopen en subsidiëren van zorgaanbieders voor bovenlokale jeugdhulp.
De secretaris coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft hij sturing aan de realisatie van
de bovenlokale Jeugdhulp.
De uitvoeringsorganisatie van de GR Jeugdhulp Rijnmond 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;
het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de
jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van deze taken alsook het opstellen van de
ontwerpbegroting en –rekening, tussentijdse rapportages, het beheer van de vermogenswaarden, de bewaring
van archiefbescheiden conform gemeentewet zijn door het Algemeen Bestuur, op basis van een
dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Rotterdam.
De uitvoeringsorganisatie (gemeente Rotterdam) heeft afgelopen jaar vooral ingezet op zorgcontinuïteit. In de
tweede helft van 2016 zijn stappen gemaakt met het verder inrichten en optimaliseren van de administratieve
organisatie inclusief ICT omgeving. Met dit verbetertraject wordt in 2017 verder gegaan.
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3.4 Rechtmatigheid
Het werk van de externe accountant Baker Tilly Berk vindt in nauwe samenhang plaats met de werkzaamheden
van de interne auditfunctie van de gemeente Rotterdam voor Jeugdhulp Rijnmond.
De interne auditfunctie stelt jaarlijks een auditprogramma op. In de uitvoering van het auditprogramma wordt
gecontroleerd op de getrouwheid en de rechtmatigheid van het door het Algemeen Bestuur gevoerde
financiële beheer. De bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde interne audits worden door de
accountant betrokken bij zijn oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid in de controleverklaring bij de
jaarrekening.
Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en toetsingskader zijn bepalend voor de
controle door de interne auditfunctie. Het toetsingskader rechtmatigheid 2015 is na toetsing op relevante
wijzigingen in wet- en regelgeving ook voor het jaar 2016 van toepassing verklaart.
In het toetsingskader wordt onder meer specifiek ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.
De interne audits zijn gericht op de belangrijkste financiële processen van Jeugdhulp Rijnmond. In het Werkplan
GR JR 2016 zijn de volgende processen voor de uitvoering van interne audits meegenomen:
• Inkopen specialistische Jeugdzorg
• Subsidiëring van specialistische Jeugdzorg
• Betalen van voorschotten, declaraties en handmatige betalingen
• Ontvangsten bijdrage gemeenten
Voorwaardencriterium
Bij de uitvoering van de audits is getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde
voorwaarden. Voor de audits is in 2016 de risico-benadering gehanteerd om de reikwijdte en de scope van de
audit te bepalen. Dit houdt in dat de rechtmatigheids- en getrouwheidsrisico’s in kaart zijn gebracht en de
beheersmaatregelen die deze risico’s afdekken getoetst zijn.
Bij de uitgevoerde audits, op de belangrijkste financiële processen, zijn geen onrechtmatigheden
geconstateerd.
Misbruik en oneigenlijk gebruik
Jeugdhulp Rijnmond heeft een beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik dat bestaat uit een
mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Binnen de kaders van diverse
audits is aandacht besteed aan dit criterium.
Begrotingscriterium
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het
Algemeen bestuur is gerespecteerd. De door het Algemeen bestuur gestelde kaders zijn bepalend voor de
invulling van het budgetbeheer door het Dagelijks Bestuur. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet
waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het Algemeen Bestuur. In het door het Algemeen Bestuur
vastgestelde controleprotocol is bepaald wanneer een budgetafwijking onrechtmatig is.
In 2016 zijn de gerealiseerde lasten ad € 208,6 miljoen licht hoger dan de begrote lasten ad € 208,5 miljoen.
Het betreft hier een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en waar tussentijds voldoende
over is gerapporteerd. Naar verwachting zouden de zorglasten nog hoger zijn dan verwacht. Er is derhalve
binnen de gestelde financiële kaders van het Algemeen bestuur gehandeld en dus geen
begrotingsonrechtmatigheid.
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4. Jaarrekening 2016
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4.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

VLOTTENDE ACTIVA

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Vorderingen op openbare lichamen

1.201.986

169.520

Overige vorderingen en overlopende activa GR Jeugdhulp Rijnmond

6.983.633

8.989.359

80.536

-

Banksaldi

29.931.996

26.775.337

TOTAAL

38.198.151

35.934.216

Kruisposten (vraagposten)
LIQUIDE MIDDELEN

20

(Voor bestemming resultaat)

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Algemene reserve

1.003.960

707.250

Gerealiseerd resultaat

4.542.676

296.707

32.482.452

33.061.594

169.063

1.868.665

38.198.151

35.934.216

PASSIVA
VASTE PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

VLOTTENDE PASSIVA
OVERLOPENDE PASSIVA
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

TOTAAL
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4.2 Overzicht van baten en lasten in euro’s

Omschrijving programma

Raming
begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar

Realisatie

vóór wijziging

ná wijziging

begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Programma Jeugdhulp

-

208.540.077

Subtotaal programma

-

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-208.540.077

- 208.540.077

-208.540.077

-

208.639.176

208.540.077

-208.540.077

- 208.540.077

-208.540.077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.639.176
208.639.176
208.639.176

Algemene dekkingsmiddelen
-

Lokale Heffingen

-

Algemene uitkeringen

-

-

-

Dividend
Saldo van de
financieringsfunctie
Overige algemene
dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.540.077

-

208.540.077

208.540.077

-

208.540.077

213.181.852

208.540.077

208.540.077

-

208.540.077 208.540.077

-

213.181.852

208.639.176

4.542.676

Programma Jeugdhulp

-

-

-

--

--

--

--

--

--

Subtotaal mutaties reserves

-

-

--

--

--

--

--

--

--

208.540.077

208.540.077

-

208.540.077 208.540.077

-

213.181.852

208.639.176

4.542.676

-

Gerealiseerd totaal saldo van baten
en lasten

-

- 213.181.852

Toevoeging/onttrekking aan
reserves:

Gerealiseerd resultaat
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4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2016
Algemeen
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende
gemeenten en baseert zich op de lokale beleidsplannen van gemeenten. De GR heeft tot taak de
gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie
en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de gemeenten.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.
Wettelijke voorschriften
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is een openbaar lichaam op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin vijftien gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.
Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording
(BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld.
Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen voor resultaatbepalingen
In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en
waarin de prestaties zijn geleverd.
BTW
De betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeente via de
doorschuifregeling gecompenseerd.

Resultaat 2016
De jaarrekening 2016 van Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit met een voordelig resultaat
voor bestemming van € 4.542.676. Het gehele resultaat wordt aangemerkt als nog te bestemmen resultaat. Dit
is als zodanig op de balans gepresenteerd. Een voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen.
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

672.948
--472.223
56.815

10.198
62.275
97.047
-

Totaal einde boekjaar

1.201.986

169.520

Overige vorderingen
Terug te vorderen bedragen van zorginstellingen

6.983.633

8.989.359

6.983.633

8.989.359

80.536

-

80.536

-

29.931.996

26.775.337

38.198.151

35.934.216

VLOTTENDE ACTIVA
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Vorderingen op openbare lichamen
Gemeenten inzake doorschuif BTW
Gemeente Rotterdam inzake onderzoek CDT
Gemeente Albrandswaard (aanvullend 3%)
Gemeente Goeree-Overvlakkee
ROG plus

Kruisposten (vraagposten)

Liquide middelen
ABN-AMRO bank t.b.v. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
(rekening courant)
Totaal einde boekjaar
Schatkistbankieren

Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder
gemeenschappelijke regelingen als Jeugdhulp Rijnmond, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten
aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren krijgt een wettelijke basis in de
wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een rente over de tegoeden die bij de
schatkist gestald zijn. Praktisch betekent dit voor Jeugdhulp Rijnmond dat alle overtollige liquide middelen
boven de drempel van € 1.564.051 (op basis van begroting 2016) worden gestald bij de schatkist zolang deze
niet benodigd zijn. Hierdoor heeft per kwartaal een overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden.
Vanaf juli 2016 heeft de GRJR het schatkistbankieren ingesteld bij het Ministerie van Financiën. Derhalve was er
over het derde kwartaal een (relatief) lichte overschrijding van het drempelbedrag.
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Onderstaand een overzicht van de overschrijdingen per kwartaal.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar 2016
Drempelbedrag

1.564
Kwartaal 1

Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
Ruimte onder het
drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

Kwartaal 2
35.180

Kwartaal 3

51.316

-

-

33.616

49.752
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Kwartaal 4

11.224
9.660

790
774
-

Toelichting op de balans per 31 december

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

1.003.960

-

-

-

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Doel: De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de
gemeenschappelijke regeling en heeft als doel:
1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers
(bufferfunctie).
2. Het opvangen van rekeningtekorten.
3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de
meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar van
incidentele aard zijn.
Saldo begin boekjaar
Toevoegingen in het boekjaar:
- Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
- Bijdrage gemeente Rotterdam

2.300.000

- Bijdrage Stadsregio

-

2.662.250

-

1.100.000

1.000.000

-

- Ter dekking van verwacht tekort CDT

600.000

-

- Ter dekking van verwacht tekort GI

700.000

-

- Diverse onderzoeken

-

55.000

- Bijdrage tegemoetkoming frictiekosten Bureau Jeugdzorg

-

800.000

Saldo einde boekjaar

1.003.960

707.250

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

4.542.676

296.707

31.883.387
16.380
-

32.692.163
294.750
2.528
55.000

Onttrekkingen in het boekjaar:
- Ter dekking van verwacht tekort J-GGZ
- Ter dekking van verwacht tekort Zorgfunctie J&O

Het resultaat 2016 ad € 4.542.676 is ter nadere besluitvorming over
de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd.

VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd
korter dan één jaar
Nog te betalen bedragen aan zorginstellingen
CDT Jeugd met een Beperking
Accountantskosten
Kosten diverse onderzoeken
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Crediteuren
Totaal einde boekjaar

582.685
32.482.452

17.153
33.061.594

169.063
169.063

1.868.665

38.198.151

34.930.259

Overlopende passiva
Bijdrage 2016 gemeente Capelle aan den IJssel
Bijdrage 2017 gemeente Westvoorne
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1.868.665

4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP RIJNMOND

Primitieve
Begroting

Begroting na
wijziging

Werkelijk

2016

2016

2016

€

€

€

Bijdrage deelnemende gemeenten
Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake CDT)
Bijdrage gemeente Rotterdam (inzake J&O)

208.540.077
-

208.540.077
-

208.540.077
600.000
1.700.000

Totaal

208.540.077

208.540.077

210.840.077

Primitieve
Begroting

Begroting na
wijziging

Werkelijk

2016
€

2016
€

2016
€

12.912.525

12.912.525

14.045.928

120.903.481

120.903.481

126.396.356

73.242.512
-

73.242.512
-

66.569.389
77.030

-

-

67.026

1.481.559
-

1.481.559
-

1.481.558
1.889

Totaal programma Jeugdhulp

208.540.077

208.540.077

208.639.176

Totaal

208.540.077

208.540.077

208.639.176

Gerealiseerd saldo van begrote baten en lasten

-

-

2.200.901

Gerealiseerd incidenteel saldo afrekeningen 2015

-

-

BATEN

1. Programma Bestuur en algemeen management

LASTEN

1. Programma Jeugdhulp
Zorg Jeugd met een Beperking
Zorg Jeugd en Opvoedhulp
Jeugd GGZ
Algemene kosten
Accountantskosten
Apparaatskosten
Bankkosten

Totaal gerealiseerd resultaat

2.341.775
4.542.676

Programma Jeugdhulp
Onttrekking Algemene reserve

-

-

-99.099

Toevoeging Algemene reserve

-

-

4.641.775

Totaal resultaatbestemmingen

-

-

4.542.676

NOG TE BESTEMMEN

-

-

4.542.676
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Toelichting op de baten
Ontvangen bijdragen 2016
%
Albrandswaard
Barendrecht
Ridderkerk
Nissewaard
Brielle
Hellevoetsluis
Westvoorne
Goeree-Overflakkee
Krimpen aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Lansingerland
Maassluis
Schiedam
Vlaardingen
Rotterdam

1,50
3,40
2,41
7,33
0,82
3,26
1,05
3,03
2,61
6,06
3,01
2,17
5,74
5,56
52,05

Totaal

30

2016
Bijdrage

2015
Bijdrage

3.065.473
6.867.887
5.305.280
14.047.809
1.758.016
6.451.117
1.566.381
6.296.350
5.338.395
12.055.905
6.659.476
4.507.879
12.379.677
10.958.289
111.282.143

3.235.294
7.326.637
5.203.564
15.811.711
1.778.998
7.021.261
2.257.421
6.532.886
5.628.190
13.073.860
6.484.756
4.686.666
12.379.170
11.981.868
112.237.218

208.540.077

215.639.500

Resultaat bestemming

Totaal resultaat vóór bestemming

2016

2015

4.542.676

1.003.957

Mutaties in de reserve
- Mutatie Algemene reserve

-

Nog te bestemmen

4.542.676
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- 707.250
296.707

4.6 SiSa-bijlage (Single information Single audit)
GR Jeugdhulp Rijnmond heeft voor 2016 geen invulwaarden voor de SiSa bijlage.
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4.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2016 melding te maken van:
1.
2.
3.

alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging
overige medewerkers in dienst van de gemeente welke de norm overschrijden
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere
medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris zonder dienstverband niet meer bedragen dan €
179.000 per kalenderjaar (2016) op fulltime basis. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare
kostenvergoedingen, voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm
vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.
Voor de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is de functie lid van
het algemeen bestuur en de ambtelijk secretaris als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van
het algemeen bestuur en de ambtelijk secretaris zijn genoemd in onderstaande tabel. De functie is
onbezoldigd. Ook waren er geen uitkeringen wegens einde dienstverband.
Gemeente

Persoon en functie (AB=
Algemeen Bestuur, DB =
Dagelijks Bestuur)

Beloning

Vaste en
variabele
vergoeding

Voorzieningen
tbv beloningen
betaalbaar op
termijn

Gemeente Albrandswaard

Mevrouw M. Rombout
(AB)

€0

€0

€0

Gemeente Barendrecht

De heer L. van Noort (AB
en DB)

€0

€0

€0

Gemeente Barendrecht

De heer J. van
Wolfswinkel(AB)

€0

€0

€0

Gemeente Ridderkerk

Mevrouw T. Keuzenkamp € 0
(AB en DB)

€0

€0

Gemeente Nissewaard

De heer K. Dijkman (AB)

€0

€0

€0

Gemeente Brielle

De heer W. Borgonjen
(AB)

€0

€0

€0

Gemeente Hellevoetsluis

De heer H. van der Velde
(AB)

€0

€0

€0

Gemeente Westvoorne

Mevrouw P. Blok (AB)

€0

€0

€0

Gemeente GoereeOverflakkee

De heer G. de Jong (AB en € 0
DB)

€0

€0

Gemeente Krimpen aan
den IJssel

De heer M. Oosterwijk
(AB)

€0

€0

€0
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Gemeente Capelle aan den
IJssel

Mevrouw A. Hartnagel
(AB)

€0

€0

€0

Gemeente Lansingerland

De heer J. Heuvelink (AB
en DB)

€0

€0

€0

Gemeente Maassluis

De heer A. Keijzer (AB en
DB)

€0

€0

€0

Gemeente Schiedam

Mevrouw N. Gouweleeuw € 0
(AB)

€0

€0

Gemeente Vlaardingen

De heer C. Oosterom (AB) € 0

€0

€0

Gemeente Rotterdam

De heer H. de Jonge (AB
en DB)

€0

€0

€0

Gemeente Rotterdam

De heer O. de Zwart
(secretaris AB en DB)

€0

€0

€0
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5. Overige gegevens
5.1 Voorstel resultaatbestemming
Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld het te bestemmen resultaat van € 4.542.676 als
volgt te beklemmen:
Resultaat voor bestemming
Bestemmingsvoorstellen
Nacalculatie definitieve jaarrekening
Implementatieprogramma nieuwe inkoop 2018
gedurende 2017 en 2018
CDT eerste maanden 2017
Beperking inleg gemeenten 2018
Totale effect reserves

€ 4.542.676
€ 1.217.676
€ 1.100.000
€ 225.000
€ 2.000.000
€ 4.542.676

Resultaat na bestemming

€0
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6. Vaststellingsbesluit
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.
Rotterdam, 29 juni 2017,

H. de Jonge

Dr. O. de Zwart

Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond

Secretaris Openbaar Lichaam Jeugdhulp
Rijnmond
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CONCEPT Accountantsverslag
Boekjaar 2016

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond

Inhoudsopgave
Pagina
1.

Bestuurlijke samenvatting

4

2.

Aard en reikwijdte van de werkzaamheden

5

3.

Accountantscontrole

6

4.

Kwaliteit van de verslaglegging

9

5.

Financiële positie en resultaat

10

6.

Overige aandachtspunten

11

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond
Aan de leden van het algemeen bestuur
Breda, maart 2017
Betreft: CONCEPT Accountantsverslag bij de jaarrekening 2016

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Voor u ligt het concept accountantsverslag dat wij hebben opgesteld op basis van de door ons tot nu toe uitgevoerde
werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp
Rijnmond (hierna: GRJR).
Op 16 maart jl. is, conform afspraak met de portefeuillehouder financiën en de controller en coördinator van GRJR, de concept
jaarrekening 2016 aan ons verstrekt. Deze jaarrekening dient als basis voor de inhoud van dit concept accountantsverslag. De
controle op de jaarrekening hebben wij, in overleg met voornoemde personen, gepland in mei 2017 op het moment dat zicht is
op de lasten van de ingekochte zorg bij de zorgaanbieders. Na die controle brengen wij een definitief accountantsverslag uit. De
doelstelling van dit concept accountantsverslag is om GRJR te laten voldoen aan artikel 34b van de Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen. In dit concept accountantsverslag informeren wij u over de status van de controle en de
bevindingen die tot nu toe uit de controle naar voren zijn gekomen.
Wij bedanken de directie en de betrokken medewerkers bij GRJR voor de open en constructieve samenwerking bij het
verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van onze rapportage.
Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Baker Tilly Berk N.V.

drs. R.G. de Kort RA
Eindverantwoordelijk accountant
3

1. Bestuurlijke samenvatting
Als accountant van uw organisatie voeren wij de controle van de jaarrekening uit op basis van de kaders en normen die
door de wetgever als ook door u als algemeen bestuur aan ons zijn meegegeven.
Status van de controle
•
Wij hebben de toetsing van de controlewerkzaamheden die door FA van gemeente Rotterdam zijn uitgevoerd over
2016 afgerond. In februari 2017 hebben wij u hierover geïnformeerd in de managementletter. De toetsing over het
resterende deel van boekjaar 2016 die wij in maart 2017 hebben uitgevoerd, heeft niet geleid tot afwijkende
bevindingen van degenen zoals zijn opgenomen in de managementletter.
•
Voor de controle op de rechtmatigheid van toeleiding van jeugdigen en goedkeuring facturen gaan wij steunen op de
werkzaamheden van de accountants van de gemeente. De uitkomsten van deze controles zijn nog niet ontvangen.
•
Voor de controle op de rechtmatigheid van de geleverde zorg en de aansluiting van de lasten volgens de
productieverantwoordingen van de zorgaanbieders met de jaarrekening van GRJR steunen wij op de werkzaamheden
van de accountants van de zorgaanbieders. De deadline voor het indienen van de productieverantwoordingen
voorzien van controleverklaring is nog niet verstreken. Deze zijn dan ook nog niet ontvangen door GRJR.
•
Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de in de productieverantwoordingen opgenomen cliënten, wordt
aansluiting gemaakt tussen de clientenadministraties van de gemeenten en de productieverantwoordingen van de
zorgaanbieders. Deze aansluiting is nog niet gereed, omdat nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
•
Bovenstaand aspecten kan nog een grote impact hebben op de jaarrekening van GRJR, waardoor in overleg is
besloten dat wij de jaarrekening controleren op het moment dat alle benodigde informatie beschikbaar is.
In dit accountantsverslag doen wij in hoofdstuk 2 verslag van de uitkomsten van ons onderzoek tot nu toe naar de
getrouwheid en de rechtmatige totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 2016.
In hoofdstuk 3 van dit accountantsverslag gaan wij met name in op die zaken die van belang zijn voor u als algemeen
bestuur. Wij ondersteunen u daarbij in uw controlerende rol en uw besluitvorming rondom de jaarrekening.
Bij de jaarrekening die voorligt hebben nog geen controleverklaring verstrekt voor het aspect getrouwheid als ook voor
het aspect rechtmatigheid. Deze controleverklaring wordt verstrekt nadat dat controle in mei 2017 is afgerond.
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2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden
2.1 Opdracht
In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2016 van de
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond gecontroleerd.
Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie
gehanteerd in overeenstemming met het Besluit Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hieruit volgt dat wij
voor de jaarrekening een tolerantie voor fouten van € 2.086.000 (1% van de lasten inclusief toevoeging aan de reserves)
hebben gehanteerd en een tolerantie voor onzekerheden van € 6.258.000 (3% van de lasten inclusief toevoegingen aan
de reserves). In dit accountantsverslag rapporteren wij onze bevindingen met financieel belang hoger dan € 208.600.
2.2 Grondslagen
De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen, beoordeling van de
grondslagen van de financiële verslaggeving en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
gehanteerd.
In het kader van de waarderingsgrondslagen komen zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit
van de jaarverslaggeving, zoals nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, beoordelingen en
onzekerheden en/of bijzondere transacties. Wij hebben nog niet kunnen vaststellen of in 2016 wijzigingen zijn
doorgevoerd en of de grondslagen juist zijn toegepast.
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3. Accountantscontrole
3.1 Geen sprake van niet-gecorrigeerde afwijkingen
Door de huidige status van de controle kunnen wij nog niet concluderen of sprake is van niet-gecorrigeerde afwijkingen. Uit
de controle tot nu toe zijn nog geen afwijkingen boven de rapporteringstolerantie naar voren gekomen.
3.2 Oordeel in de controleverklaring
Nog niet bekend.
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3. Accountantscontrole
3.3 Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van begrotingsrechtmatigheid
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en
moeten door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de
begroting, via de verordening op het financieel beheer en het controleprotocol.
Het systeem van budgetbeheer en –bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig
(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan
het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt op het
budgetrecht van het algemeen bestuur.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door de commissie BBV is
uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de begroting altijd
onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het
algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinde regelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen
nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al
dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen
moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen.
In de jaarstukken 2016 legt het dagelijks bestuur in de toelichting op het overzicht van baten en lasten verantwoording af
over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de begroting na wijziging.
Uit de analyse in de concept jaarrekening van 16 maart 2017 blijkt een overschrijding van de begrote lasten voor het
programma Jeugdhulp van € 99.099.
De hogere lasten ten aanzien van Jeugdhulp passen binnen het beleid van de GRJR. Daarnaast worden de hogere lasten
gedekt door bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Hierdoor telt de overschrijding niet mee als onrechtmatigheid
in ons oordeel.
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3. Accountantscontrole
3.4 Schattingen
Inherent aan het opmaken van een jaarrekening is dat de organisatie schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn
van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen
significant afwijken van de verwachtingen van het dagelijks bestuur. Als onderdeel van de controle hebben wij de
aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld.
De belangrijkste schattingen in de jaarrekening zijn in de lasten Jeugdhulp aan de hand van de productieverantwoordingen
die ontvangen worden van de zorgaanbieders. Deze zijn nog niet ontvangen, waardoor nog geen oordeel kan worden
gegeven over de betrouwbaarheid van de schattingen.
3.5 Schatkistbankieren
Bij de controle 2015 hebben wij geconstateerd dat GRJR niet in overeenstemming met de Wet Schatkistbankieren handelde.
Vanaf 2e helft van 2016 voldoet GRJR hier wel aan. Dit is toegelicht in het jaarverslag. Deze bevinding weegt niet mee in
het accountantsoordeel inzake de rechtmatigheid.
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4. Kwaliteit verslaggeving
4.1 Jaarverslag
De jaarstukken 2016 bestaan uit “het jaarverslag” en “de jaarrekening”. In het jaarverslag worden de
beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar. Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel
213 van de Gemeentewet) is het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting zoals in het
boekwerk “jaarrekening” is opgenomen. Het jaarverslag valt hierdoor niet onder de accountantscontrole.
Wij hebben het jaarverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Op grond van bovenstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het concept jaarverslag:
•
Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

4.2 Wet Normering Topinkomens (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2014 in werking
getreden. De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip topfunctionaris
nader gedefinieerd; het wetsvoorstel ‘Aanpassingswet WNT’ benadrukt dat alleen sprake is van een topfunctionaris als
sprake is van leidinggeven aan de gehele organisatie. In de WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de
topfunctionaris gesteld van € 179.000 (2015: € 178.000; 2014: € 230.474). De bezoldiging van topfunctionarissen in
deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.
De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de
organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.
In de jaarrekening van Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond over boekjaar 2016 is rekening gehouden met
de bepalingen uit de WNT. Wij hebben nog niet vastgesteld dat of de toelichting in de jaarrekening in overeenstemming
is met de bepaling uit de WNT.
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5. Financiële positie en resultaat
Algemene beschouwing
In de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” in het jaarverslag is opgenomen hoe binnen GRJR om wordt
gegaan met risicobeheersing en benodigd weerstandsvermogen. In de paragraaf is eveneens inzicht gegeven in de
belangrijkste risico’s die zich in 2016 hebben voorgedaan. Hierdoor is niet alleen zicht op de verwachte risico’s, maar is
ook inzichtelijk welke risico’s daadwerkelijk plaatsvinden. Dit geeft op transparante wijze inzicht in het
risicomanagement. Door de vergelijking met de ingeschatte risico’s toe te voegen wordt het inzicht in de mate van
inschatting en beheersing geoptimaliseerd.
Het resultaat voor bestemming bedraagt in 2016 € 4,5 miljoen (2015: € 0,4 miljoen positief). Bij de aangepaste
begroting is uitgegaan van een gerealiseerd resultaat voor bestemming van € 0 miljoen. Het positieve resultaat wordt
voor € 2,5 miljoen verklaard door de afrekeningen over 2015.
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6. Overige aandachtspunten
6.1 Overige dienstverlening -> onafhankelijkheid accountant
Baker Tilly Berk heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn onafhankelijkheid en die van zijn
medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer:
• Voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor professioneel gedrag op het gebied
van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly Berk. Deze Gedragscode geldt
voor iedere medewerker van Baker Tilly Berk en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd;
• Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van Baker Tilly Berk en ondersteunende
stafdiensten;
• Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er sprake is van mogelijk conflicterende
diensten;
• Intern en extern kwaliteitsonderzoek;
• Reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter waarborging van een deugdelijke
grondslag/deskundig oordeel;
• Roulatie van externe accountants op de opdracht.
Wij zijn van mening dat wij in relatie tot uw organisatie onafhankelijk, in overeenstemming met de ViO (Verordening
inzake de Onafhankelijkheid van accountants), hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming
in het afgelopen jaar niet is aangetast.
6.2 Fraude
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige
Standaarden (NV COS) 240: “De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van
fraude in het kader van de controle van financiële overzichten”.
Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk
voor een cultuur van eerlijkheid en ethisch verantwoordelijk gedrag. Zij dient zowel preventieve als repressieve
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude zo veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de
financiële verslaggeving is gewaarborgd.
Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico’s binnen uw organisatie en beoordelen wij de
interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling
bleek ons dat binnen uw organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen fraude en integriteit.
U heeft aangegeven belang te hechten aan een adequate beheersing van frauderisico’s.
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude.
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6. Overige aandachtspunten
6.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking
Wij onderzoeken de geautomatiseerde gegevensverwerking voor zover wij dat noodzakelijk achten in het kader van de
controle van de jaarrekening. De accountantscontrole kan daarom leiden tot andere constateringen dan wanneer een
gericht onderzoek naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking wel zou
plaatsvinden. Aan ons is ook geen opdracht verstrekt met dit doel. De door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben
evenwel geen bevindingen opgeleverd die wij in dit kader onder uw aandacht moeten brengen.
Over de inrichting van de IT-omgeving hebben wij reeds gerapporteerd in onze managementletter van februari 2017.

12

Contactgegevens:

drs. R.G. (Rachel) de Kort RA
Verantwoordelijk accountant
M: 06 – 13 25 17 67
E: r.dekort@bakertillyberk.nl

Kantoorgegevens:
Baker Tilly Berk N.V.
Bijster 55
Postbus 3814
4800 DV Breda
T: 076 – 525 00 00

www.bakertillyberk.nl

Bijlage 3: Begrotingswijziging 2017

Jeugd GGZ
Landelijke inkoop
Vervoer
AWBZ j-GGZ
ADHD-Kinderartsen
Zorgfunctie
Jeugd met een beperking
Landelijke inkoop
AWBZ extramuraal
AWBZ j-GGZ
AWBZ intramuraal
Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR)
Landelijke inkoop geindiceerde jeugdzorg
Voormalig toegang BJZ
KSCD tbv JB JR
dwang/drang
AMHK/CIT
Specialistische ambulante jeugdhulp
KSCD tbv CDT
Jeugdzorgplus
buitenregionale plaatsing
Pleegzorgvergoeding, bijzondere kosten, etc.
Jeugd en opvoedhulp
Totaal Uitvoeringskosten
Risico's
Innovatie
Organisatiekosten GR
Werk en Onderzoek
Totaal Begroting
Onttrekking bestemmingsreserve
Inleg Gemeenten
Toename oud-nieuw
Onttrekking reserve
Gemeenten aanvullend
Gemeenten macrobudget

Oud 2017
55.001.235
9.576.184
2.945.598

Nieuw 2017
54.001.235
9.576.184

42.479.454
13.331.572
2.011.726
11.319.845
117.096.450
877.387
704.842
40.483.211
3.873.038
5.327.869
632.170
13.629.073
1.814.377

41.479.454
13.831.572
2.011.726

49.754.483
3.170.766
0
1.482.263
1.489.843
198.659
188.600.022

2.945.598

11.819.845
124.433.450
877.387
704.842
40.483.211
4.995.038
5.327.869
632.170
13.629.073
1.814.377
715.000
55.254.484
6.170.766
3.000.000
1.482.263
1.489.843
198.659
198.437.023
1.000.000
197.437.023

Wijziging
1.000.000500.000
1.122.000
715.000
5.500.000
3.000.000
9.837.000
1.000.000
8.837.000
9.837.000
1.000.000
8.122.000
715.000

Oud 2018
55.000.201
9.750.112
2.999.098

Nieuw 2018
55.000.201
9.750.112

42.250.991
13.886.709
2.095.496
11.791.213
117.006.861
899.488
722.597
38.939.993
3.970.598
4.985.849
648.094
13.972.384
1.860.080

42.250.991
13.886.709
2.095.496
11.791.213
118.081.861
899.488
722.597
38.939.993
4.330.598
4.985.849
648.094
13.972.384
1.860.080
715.000
51.007.779
6.283.476
3.035.075
1.517.538
1.528.595
202.268
193.252.246

51.007.779
6.283.476
3.035.075
1.517.538
1.528.595
202.268
192.177.246

2.999.098

Wijziging
360.000
715.000
1.075.000
1.075.000

Oud 2019
55.199.351
9.784.786
3.009.763
42.404.802
13.922.754
2.100.935
11.821.819
117.340.334
902.051
724.657
39.050.973
3.981.914
5.000.059
649.941
14.012.205
1.865.382
51.153.152
6.302.961
3.044.530
1.522.265
1.533.178
202.987
192.765.400
-

Nieuw 2019
55.199.351
9.784.786
3.009.763
42.404.802
13.922.754
2.100.935
11.821.819
118.055.334
902.051
724.657
39.050.973
3.981.914
5.000.059
649.941
14.012.205
1.865.382
715.000
51.153.152
6.302.961
3.044.530
1.522.265
1.533.178
202.987
193.480.400

Oud 2020
56.326.057
9.806.846
3.016.549
43.502.662
14.028.526
2.116.896
11.911.630
118.046.733
907.482
729.019
39.286.063
4.005.886
5.030.159
653.854
14.096.560
1.876.611
51.461.099
6.332.617
3.058.614
1.529.307
1.541.251
203.445
194.733.934
194.733.934

Nieuw 2020
56.326.057
9.806.846
3.016.549
43.502.662
14.028.526
2.116.896
11.911.630
118.761.733
907.482
729.019
39.286.063
4.005.886
5.030.159
653.854
14.096.560
1.876.611
715.000
51.461.099
6.332.617
3.058.614
1.529.307
1.541.251
203.445
195.448.934

1.075.000

715.000

715.000

360.000
715.000

715.000

715.000

Deelnemers GR

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Capelle aan den IJssel
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland
Maassluis
Nissewaard
Ridderkerk
Schiedam
Vlaardingen
Westvoorne
Rotterdam
Totaal

Inleg GR Per Gemeente GR 2017

2.445.060
5.727.871
1.433.477
12.163.162
4.713.427
6.202.829
4.373.315
5.408.309
3.928.378
13.669.209
4.602.599
11.375.016
10.629.826
2.183.500
99.744.045
188.600.022

Macrobudgettaire aanpassing
begroting

9.269
21.715
5.434
46.112
17.869
23.515
16.580
20.503
14.893
51.821
17.449
43.124
40.299
8.278
378.139
715.000

Aanvullende
inleg per
Totaal aanvullende
gemeente incl.
middelen
VTRR

105.296
246.669
61.732
523.803
202.982
267.123
188.335
232.907
169.174
588.660
198.209
489.861
457.770
94.032
4.295.446
8.122.000

114.565
268.384
67.167
569.914
220.851
290.638
204.915
253.410
184.067
640.481
215.658
532.985
498.069
102.310
4.673.584
8.837.000

Totaal inleg
gemeenten 2017

2.559.625
5.996.255
1.500.644
12.733.076
4.934.278
6.493.467
4.578.230
5.661.719
4.112.445
14.309.690
4.818.257
11.908.001
11.127.895
2.285.810
104.417.629
197.437.022
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1. Inleiding
Om de transitie in 2015 gecontroleerd te laten plaatsvinden is in de regio Rijnmond gekozen
voor een zogenaamde “zachte landing”. In de contracten en subsidies, voor de periode 2015
tot en met 2017, is om die reden gekozen voor de toenmalige aanbieders en bestaande
productstructuur.
Op 20 maart 2017 is echter besloten om met ingang van 1 januari 2018 te gaan werken met
resultaatgerichte inkoop van specialistische Jeugdhulp. Deze beslissing markeert de omslag
van een inspanningsgerichte systematiek, waarbij producten centraal staan, naar de inkoop en
afrekening op resultaten. Deze wijze van inkopen is van toepassing op het complete aanbod
van specialistische jeugdhulp m.u.v. de crisishulp en de jeugdbescherming/jeugdreclassering.
Niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor de aanbieders is de nieuwe bekostiging een
grote stap, maar inhoudelijk is er breed steun voor de gekozen richting. Na publicatie van de
besteksdocumenten is in samenspraak met de aanbieders een implementatieoverleg gestart,
zodat de implementatie al vanaf het voorjaar 2017 ter hand genomen kan worden. Daarnaast
zal voor 2018 gelden dat dit jaar een overgangsjaar is waarin op verschillende aanvullende
manieren samengewerkt wordt. Streven is deze samenwerking vast te leggen in een
convenant met de aanbieders.
Voor de begroting betekent deze nieuwe vorm van inkopen dat de indeling in segmenten
(jeugd-GGZ, Jeugd met een Beperking en Jeugd- en Opvoedhulp) losgelaten is en de opbouw
aan de nieuwe percelen is aangepast. Dit betekent dat de volgende indeling wordt gehanteerd:
Begrotingsproducten

Taakvelden

A. Gewoon opgroeien buiten gezin

Maatwerkdienstverlening 18-

B. Weer naar huis

Maatwerkdienstverlening 18-

C. Opgroeien met blijvende ondersteuning

Maatwerkdienstverlening 18-

D. Steun, hulp of behandeling overdag

Maatwerkdienstverlening 18-

E. Pakket Thuis

Maatwerkdienstverlening 18-

F

Maatwerkdienstverlening 18-

Crisis

G Overig
1. JB/JR maatregelen dwang & drang

Geëscaleerde zorg 18-

2. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

Maatwerkdienstverlening 18-

3. Landelijke inkoop

Maatwerkdienstverlening 18-

4. AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team
(7 x 24 uur bereikbaar)

Geëscaleerde zorg 18-

5. KSCD

Maatwerkdienstverlening 18-

6. Acute dienst GGZ

Geëscaleerde zorg 18-

In hoofdstuk 2.2 Producten en Diensten wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de
verschillende percelen.
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Daarnaast worden in deze begroting de wettelijke, financiële en budgettaire kaders
uiteengezet. Tevens wordt onder andere aandacht besteed aan de in te kopen diensten en
producten, de bedrijfsvoering, de verantwoordingscyclus en het weerstandsvermogen en
risicobeheersing.

1.1 Jeugdwet
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle
hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dat betekent dat gemeenten taken en
verantwoordelijkheden hebben overgenomen op het gebied van jeugd-ggz, provinciale
jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg (voormalige
AWBZ). Met deze transitie zijn een groot aantal verspreide verantwoordelijkheden overgegaan
naar één lokaal niveau. Deze nieuwe verantwoordelijkheden bieden de mogelijkheid een
nieuwe integrale werkwijze te ontwikkelen op het gebied van jeugdhulp, waarbij de kern
bestaat uit het versterken van de opvoeding. Het gaat niet om het overnemen van zorg maar
om het stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid van kinderen en hun ouders. De
transitie brengt een transformatie met zich mee: een andere manier van denken en handelen.
De stelselwijziging is dan ook mede bedoeld om de verschillende sectoren anders te laten
functioneren.
Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een
verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming
op regionaal niveau samen te werken. In Nederland heeft dit geresulteerd in 42
samenwerkingsverbanden.
De gemeenten in de regio Rijnmond hebben deze samenwerking in mei 2014 geformaliseerd
in een gemeenschappelijke regeling, omdat dit voor alle gemeenten meerwaarde oplevert.
Deze meerwaarde van samenwerking is gelegen in een aantal punten.
- Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang;
- Het realiseren van schaalvoordelen;
- Het delen van kennis en expertise.
Beschikbaarheid specialistische zorg en crisisopvang
De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken is inhoudelijk van aard. Gemeenten
kunnen namelijk niet altijd vooraf weten welk type zorg de kinderen uit hun gemeenten nodig
hebben. Gemeenten willen echter wel beschikken over een aanbod dat tegemoet komt aan de
mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk deze zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld,
zonder dat vooraf het feitelijke gebruik bekend is. De inkoop wordt gedaan op basis van
historisch gebruik. De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op basis van de
daadwerkelijke (historische) consumptie.
Door in regionaal verband samen te werken is het mogelijk dit specialistische aanbod
structureel beschikbaar te hebben en fluctuaties in vraag en aanbod zo veel mogelijk op te
vangen. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan
voorzieningen bieden dan als individuele gemeente. Dit bredere aanbod betekent niet alleen
meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, maar ook dat er tot een betere match
gekomen kan worden tussen vraag en aanbod.
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Realiseren van schaalvoordelen
Door in een samenwerkingsverband specialistische vormen van zorg in te kopen kunnen alle
deelnemende gemeenten profiteren van de schaalvoordelen van dit inkoopverband.
Niet alleen de schaal van de inkoop neemt echter toe, maar ook de benuttingsgraad van de
specialistische voorzieningen, omdat fluctuaties in vraag en aanbod regionaal beter kunnen
worden opgevangen. Door de benuttingsgraad bij specialistische (residentiële) voorzieningen
te optimaliseren dalen de kosten, omdat deze voorzieningen, ongeacht de benutting hoge
vaste kosten kennen.
Delen van kennis en expertise
In het kader van de decentralisatie jeugdhulp per 1 januari 2015 staan alle gemeenten in
Nederland ook in 2017 nog voor een grote inhoudelijke opgave om de transformatie verder
vorm te geven. Daarnaast wordt er in 2017 nog aanvullend bezuinigd, maar ook wordt een
volgende stap gezet in de invoering van het objectief verdeelmodel. Door kennis en expertise
met elkaar te delen kunnen gemeenten van elkaar leren en voorkomen dat er dubbel werk
wordt verzet.

1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling
In de Wet Gemeenschappelijke Regeling 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 houden 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 aan GS te worden toegezonden en hiervoor wordt
het volgende tijdpad gehanteerd.
-

op 21 april 2017 zendt het Dagelijks Bestuur u de ontwerpbegroting 2018, na
bespreking in het Algemeen Bestuur van 20 april, toe;
tot 28 juni 2017 kunnen de raden hun zienswijze bij het DB kenbaar maken;
op 29 juni 2017 biedt het DB de begroting met zienswijzen aan het AB aan, waar
deze wordt besproken;
voor 1 augustus 2017 zendt het AB de vastgestelde begroting, inclusief eventuele
zienswijzen van gemeenteraden, toe aan GS.
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2. Taken Gemeenschappelijke Regeling
De Gemeenschappelijke Regeling 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;
het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering
van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn
opgedragen.

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.
De GRJR is een samenwerkingsverband van de vijftien deelnemende 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 GR jeugdhulp Rijnmond voert haar
taken uit op grond van mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten.

2.1 Beleidskaders
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 een optelsom 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. Op basis van deze
optelsom van beleidsvoornemens is de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018
tot stand gekomen. Mede op basis van een regionale verkenning en gesprekken met
aanbieders en wethouders in de regio heeft dit geleid tot een Transformatieagenda die is
opgebouwd langs de volgende vier actielijnen:
1. De lokale infrastructuur als spil van de transformatie.
2. Vraaggerichte, integrale en verbindende specialistische jeugdhulp.
3. Veiligheid in samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd met het plan van
JBRR.
4. Leren van elkaar: lerende professionals en netwerken.
Voor ieder van deze actielijnen is een aantal acties benoemd waar gemeenten, wijkteams en
aanbieders op alle niveaus uitvoering aan kunnen geven. Deze actielijnen bieden houvast om
gedurende de looptijd initiatieven te starten, het gesprek met elkaar te blijven voeren,
gezamenlijk te leren en samen het nieuwe jeugdstelsel in deze regio verder gestalte te geven.
In samenhang met de lijnen vanuit de transformatieagenda wordt vanuit de
gemeenschappelijke inkoop van specialistische jeugdhulp ook gestuurd op het bevorderen van
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de transformatie. Het besluit om met ingang van 1 januari 2018 te gaan werken met
resultaatgerichte inkoop van specialistische Jeugdhulp markeert de omslag van een
inspanningsgerichte systematiek, waarbij producten centraal staan, naar de inkoop en
afrekening op resultaten. Deze wijze van inkopen is van toepassing op het complete aanbod
van specialistische jeugdhulp m.u.v. de crisishulp en de jeugdbescherming/jeugdreclassering.
De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn:







Betere focus op resultaat;
Transformatie en innovatie worden gestimuleerd (betere, meer samenhangende hulp
tegen reële prijs i.p.v. langlopende P X Q trajecten);
Het creëren van meer samenhang bij het verlenen van jeugdhulp door één
opdrachtnemer de verantwoordelijkheid te geven voor het hulptraject;
Professionals krijgen meer ruimte bij de manier waarop hulp wordt verleend;
Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken;
Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording.

Kern van deze benadering is dat aan de voorkant een inschatting wordt gemaakt van de
omvang en zwaarte van de problemen die een goede ontwikkeling van de jeugdige in de weg
staan en de beoogde resultaten. Het lokale team kan zelf basishulp uitvoeren en indien nodig
wordt er specialistische jeugdhulp besteld worden om de beoogde resultaten te realiseren. Het
ondersteuningsplan opgesteld door het lokale team is hierbij leidend.

2.2 Producten en diensten
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 wordt gestreefd naar
een pluriform zorgaanbod door meerdere Opdrachtnemers per perceel te contracteren middels
een raamovereenkomst,
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).
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 tijdelijk situatie
van vervangende opvoeding.
Onderstaand een overzicht van de percelen.
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Begrotingsproducten

Taakvelden

A. Gewoon opgroeien buiten gezin

Maatwerkdienstverlening 18-

B. Weer naar huis

Maatwerkdienstverlening 18-

C. Opgroeien met blijvende ondersteuning

Maatwerkdienstverlening 18-

D. Steun, hulp of behandeling overdag

Maatwerkdienstverlening 18-

E. Pakket Thuis

Maatwerkdienstverlening 18-

F

Maatwerkdienstverlening 18-

Crisis

G Overig
1. JB/JR maatregelen dwang & drang

Geëscaleerde zorg 18-

2. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

Maatwerkdienstverlening 18-

3. Landelijke inkoop

Maatwerkdienstverlening 18-

4. AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team
(7 x 24 uur bereikbaar)

Geëscaleerde zorg 18-

5. KSCD

Maatwerkdienstverlening 18-

6. Acute dienst GGZ

Geëscaleerde zorg 18-

2.2.1 perceel A: Gewoon opgroeien buiten het gezin
In perceel A is er sprake van het bieden van alleen vervangende opvoeding, zoals pleegzorg.
Met de jeugdige is normaal gezien verder niets tot weinig aan de hand. De jeugdige heeft
vervangende opvoeding nodig, het gaat om het bieden van een stabiele opvoedsituatie. De
duur kan variëren van tijdelijk tot langdurig, dit is afhankelijk van de thuissituatie en/of
mogelijkheden van de ouders om de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken.
De vervangende opvoeding wordt zeker bij langdurig gezien als het nieuwe thuis van een
jeugdige, er kan een situatie ontstaan dat vanuit een ander Resultaatgebied hulp nodig is.
Deze hulp kan apart afgesproken worden en eventueel geleverd worden door een andere
Opdrachtnemer als de aanbieder van de vervangende opvoeding dit niet kan leveren.

2.2.2 perceel B: Weer naar huis
De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning
nodig, die niet in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Het doel is dat de jeugdige
(weer) thuis kan wonen binnen een afzienbare periode. De behandeling /ondersteuning wordt
daarom altijd geboden in combinatie met vervangende opvoeding. Voor het behalen van het
beste resultaat is het noodzakelijk om de combinatie van vervangende opvoeding en de
behandeling en/of begeleiding integraal aan te kunnen bieden. In dit perceel wordt een
combinatie geboden van vervangende opvoeding en daghulp/-besteding. Het aan kunnen
bieden van deze combinatie van hulpverlening en setting is bepalend in dit perceel.
Perspectief is dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van
de problematiek mogelijk is. De jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking
in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of
voorkomen van terugval.
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Het perspectief is zoveel mogelijk gericht op terug naar huis, hierbij wordt gekeken naar de
opvoedsituatie en naar wat de ouders en gezin nodig hebben om een terugkeer mogelijk te
maken en de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken.

2.2.3 perceel C: Opgroeien met blijvende ondersteuning
De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft blijvend of langdurig hulp en
ondersteuning nodig, die niet in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden en in
combinatie met vervangende opvoeding geboden wordt. De hulp en ondersteuning is vooral
gericht op het trainen, behoud, overnemen op het gebied van het sociaal en persoonlijk
functioneren van de Jeugdige. Voor het behalen van het beste resultaat is het noodzakelijk om
de combinatie van vervangende opvoeding en begeleiding integraal aan te kunnen bieden. Dit
betreft ook (een relatief kleine) maar zeer complexe groep jeugdigen met ernstige
meervoudige problematiek. Deze jeugdigen hebben geen baat (meer) bij behandeling, maar
hebben behoefte aan een stevige stabiele woonplek met adequate hoogspecialistische hulp
en begeleiding (waaronder in sommige gevallen ook medische inzet van bijvoorbeeld
medicatie).
De focus ligt bij deze groep op:
 Langdurig verblijf op een stabiele bekende plek
 Rust en regelmaat
 Passende dagbesteding en onderwijs
Het perspectief is gericht op zo maximaal mogelijk (ondersteunen tot) zelfstandig wonen, doen
wat je zelf kan en (tijdelijke) overname daar waar het zelf niet lukt. Gestreefd wordt naar
maximale participatie en zo volwaardig mogelijk meedoen.

2.2.4 perceel D: Steun, hulp of behandeling overdag
De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning
nodig, die ambulant geboden kan worden, maar wel in combinatie met daghulp.
Perspectief is
1. dat bij jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de
problematiek mogelijk is, en/of
2. dat de jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het
functioneren;
3. dat de jeugdige vaardigheden vergroot en/of behoud;
4. dat jeugdige geen terugval heeft in vaardigheden.

2.2.5 perceel E: Hulp dichtbij huis
De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning
nodig, die in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Perspectief is dat bij de
jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek
mogelijk is. Jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het functioneren,
gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval.
De hulp en ondersteuning is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. De hulp en
ondersteuning wordt gericht op en (zoveel als mogelijk) uitgevoerd waar de jeugdige leeft. De
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hulpverleners zijn bekend met het gebied (en de partners binnen dat gebied) waar de jeugdige
leeft en werken nauw samen met het lokale team. Bij de hulp wordt ingezet op continuïteit in
de hulpverlening voor de jeugdige. Indien nodig is de hulp 24u bereikbaar en beschikbaar en
kan snel geschakeld worden bij acute situaties.

2.2.6 perceel F: Crisishulp
De aanspraak op crisishulp wordt bepaald door het CIT (Crisis Interventie Team, onderdeel
van JBRR), de GGZ crisisdienst of via het Lokale Team in afstemming met het CIT. Crisishulp
kan bestaan uit:
 Snelle en intensieve ambulante crisishulp in de thuissituatie
 Vervangende opvoeding in een crisis-pleeggezin (de verblijfsduur is gemiddeld 2
maanden);
 Vervangende opvoeding in een voorziening voor crisisopvang (de verblijfsduur is
gemiddeld 4 weken).
In de samenwerking tussen CIT (Opdrachtgever), GGZ-crisisdienst en Opdrachtnemer wordt
bepaald welke vorm van hulp het meest passend is. De opdracht van CIT is leidend bij het
inzetten van crisishulp.

2.2.7 perceel G
Perceel G bestaat uit een aantal producten en diensten die geen onderdeel uitmaken van de
resultaatgerichte bekostiging. Onderstaand worden zij nader toegelicht:
Jeugdbescherming/jeugdreclassering
Vanaf 2015 worden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) uitgevoerd door de
gecertificeerde instellingen die aan het normenkader JB/JR voldoen. Het normenkader
stimuleert en ondersteunt de instellingen om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te
verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd. Binnen de regio Rijnmond wordt
het grootste deel van de maatregelen JB/JR uitgevoerd door Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond (JBRR).
Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)
Buitenregionale plaatsingen betreffen plaatsingen van kinderen bij niet regulier
gecontracteerde aanbieders. In de meeste gevallen gaat het om kinderen die op basis van het
woonplaatsbeginsel bij één van de gemeenten in de regio horen, maar die niet in de regio
verblijven.
Landelijke Inkoop
Vanuit het Rijk zijn wat betreft de inkoop van een aantal zeer specialistische
zorgvoorzieningen afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. Daarnaast zijn er een aantal
functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk
zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten
hebben besloten om de financiering en reservering van deze middelen binnen de
gemeenschappelijke regeling te beleggen, aangezien het zeer specialistische voorzieningen
betreft en binnen de samenwerking eventuele fluctuaties in het gebruik van deze
voorzieningen kunnen worden opgevangen.
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AMHK (Veilig Thuis)
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten wettelijk verplicht om op bovenlokaal niveau een
Veilig Thuis, Advies en Meldpunt huiselijk Geweld en Kindermishandeling te organiseren. Hier
is Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond uit ontstaan.
Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar)
Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen ondersteuning van het Crisis
Interventie Team (CIT). Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners, maar ook
ouders en kinderen zelf kunnen contact opnemen met het CIT. Het CIT treedt op in
crisissituaties en kan direct de noodzakelijke hulp inzetten.
KSCD
Het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD) voert onafhankelijk diagnostisch
onderzoek uit op verzoek van de medewerkers van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond
(JBRR). Tevens verzorgt het KSCD de instemmingsverklaringen voor het realiseren van een
gesloten plaatsing.
Acute dienst GGZ
De acute dienst GGZ is alleen bereikbaar voor huisartsen, politie, centrum eerste hulp of
andere hulpdiensten. De 7x24 uur acute dienst bestaat uit een team van artsen en sociaal
psychiatrisch verpleegkundigen. Zij beoordelen welke acute psychiatrische hulp moet worden
geboden. Het team van de crisisdienst kan alleen doorverwijzen en doet zelf geen
seriebehandeling.

2.3 Speerpunten 2018
Na de transitie gedurende 2015 en 2016, zijn de vijftien gemeenten van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en jeugdhulpaanbieders samen aan de
slag met vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond. De vier
actielijnen zijn:
1. de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van de
transformatie;
2. de specialistische jeugdhulp door ontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend
en in samenhang;
3. samenwerking rondom veiligheid;
4. leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.
Voor het jaar 2018 staat daarnaast de nieuwe bekostigingssystematiek en de omslag die dit
van alle partijen vraagt centraal. Het jaar 2018 wordt gezien als een overgangsjaar waarbij de
transformatie naar de nieuwe systematiek centraal staan. Hierop zijn de speerpunten voor dit
jaar dan ook gericht:
-

Streven is de duur van intramurale en specialistische hulp, waaronder
drang/dwang, te verkorten en eerder af te schalen naar voorliggende (lokale)
voorzieningen, waarbij de samenwerking en verbinding tussen de ‘achterkant’ en
de ‘voorkant’ zal worden bevorderd.
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-

Stimuleren van integrale en domein overstijgende jeugdhulp-trajecten.
Stimuleren van vernieuwing en innovatie (o.a. door middel van het inkoopproces
en een vernieuwde inkoopstrategie voor 2018).

2.4 Bedrijfsvoering
Voor de uitvoering van bovenstaande taken heeft de Gemeenschappelijke Regeling de
gemeente Rotterdam aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie heeft
zorg gedragen voor het sluiten van de contracten en subsidieovereenkomsten namens de
Gemeenschappelijke Regeling voor 2018 conform de nieuwe bekostigingssystematiek. Het
contractmanagement voor de regionaal ingekochte jeugdhulp wordt tevens door de gemeente
Rotterdam uitgevoerd.

2.4.1 Lokaal opdrachtgeverschap
De deelnemende gemeenten zijn opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie. De
deelnemende gemeenten geven daarom voor aanvang van het inkoopproces aan wat de
gemeentelijke inkoopbehoefte is. Gedurende het jaar wordt frequent afgestemd over de
prestaties, de resultaten en de uitputting van het gemeentelijk budget in de
Gemeenschappelijke Regeling. Zo nodig en zo mogelijk worden afspraken tussentijds
bijgesteld.

2.4.2 Lokale sturing en verantwoordelijkheid
Kern van de decentralisatie is dat gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn
geworden voor de gehele jeugdhulp. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een lokaal
beleidsplan en verordening op te stellen. Hierin is opgenomen hoe de lokale toegang wordt
georganiseerd en hoe de toegang en de lokaal geboden hulp zich verhoudt tot de
gemeenschappelijk ingekochte zorg. Het organiseren van de toegang tot alle vormen van
jeugdhulp, de organisatie van lokale teams en ambulante hulp binnen het gezin zijn
voorbeelden van lokale verantwoordelijkheden. Door de kwaliteit van de organisatie van het
lokale veld kan iedere gemeente invloed uitoefenen op het gebruik van specialistische
jeugdhulp en de daarmee samenhangende kosten. De werkelijke vraag van een gemeente
naar specialistische hulp wordt namelijk mede door de lokale toeleiding (bijvoorbeeld door
wijkteams) bepaald. De gemeente stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume
(uitgezonderd maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering welke
een juridische basis kennen).
De Jeugdwet regelt daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de
huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist. Een jeugdige kan op dat moment terecht bij
de jeugdhulpaanbieders die de gemeente heeft ingekocht.

2.4.3 Administratief proces
Elke deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk voor het eigen budget binnen de
afspraken die zijn gemaakt over de vlaktaks (zie paragraaf 3.3) en voor (het vastleggen van)
het toewijzen, het afroepen en controleren van de geleverde zorg. Iedere deelnemende
gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het bevoorschotten en afrekenen met de SVB voor
de PGB-houders. De GR Jeugdhulp Rijnmond administreert de (raam)contracten en de
subsidieovereenkomsten en verzorgt de betalingen aan de zorgaanbieder. De declaraties van
zorgaanbieders worden aan de deelnemende gemeenten verzonden die de controle doet op
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de geleverde prestaties. Als de declaratie in aanmerking komt voor betaling wordt deze
verzonden aan de GR Jeugdhulp Rijnmond die de declaraties betaalbaar stelt.
Ten aanzien van de toeleiding naar specialistische voorzieningen voeren gemeenten lokaal
een administratie voor wat betreft de toekenningsbesluiten en zorgdeclaraties. Dit zorgt er
enerzijds voor dat gemeenten snel inzicht hebben in het zorggebruik en anderzijds stelt het
gemeenten in staat om snel en adequaat regie en sturing te kunnen geven aan actuele
(kosten-) ontwikkelingen.
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3. Financieel kader
Met de decentralisatie van de jeugdzorg is voor de regio Rijnmond in 2018 een budget van
ongeveer 280 miljoen gemoeid. In 2015 betrof dit nog een budget van bijna 300 miljoen, maar
over de jaren 2016 en verder zijn hier door het Rijk nog een aantal bezuinigingen op
doorgevoerd.
Naast de op macroniveau doorgevoerde bezuinigingen wordt door het Rijk vanaf 2016 een
objectief verdeelmodel ingevoerd. De bedoeling is om de middelen voor jeugdhulp op basis
van objectieve (gemeentelijke) kenmerken te verdelen. Afgesproken is dat hiertoe een
ingroeimodel wordt gehanteerd, zodat de eventuele negatieve effecten voor gemeenten zo
geleidelijk mogelijk voelbaar worden. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft
gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de jeugdhulp binnen gemeenten en de effecten
hiervan kunnen per gemeente sterk wisselen.

3.1 Gemeentelijke bijdragen 2018
Conform de eerdere afspraken is bij de bepaling van de bijdrage per gemeente gebruik
gemaakt van het zogenaamde vlaktaksmodel, waarbij voor 2018 ook rekening gehouden is
met de macrobudgettaire ontwikkelingen en de ontwikkelingen ten gevolge van de invoering
van het nieuwe verdeelmodel.

3.2.1 Bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie
Op 13 februari 2014 hebben de samenwerkende gemeenten het bedrag vastgesteld dat nodig
is voor de uitvoering van de gezamenlijke inkoop door de gemeente Rotterdam. Dit bedrag is
in 2015 vastgesteld op ongeveer 1,5 miljoen. De verdeelsleutel van dit bedrag wordt geheel
gebaseerd op de bijdrage per gemeente en is daarmee gelinkt aan het werkelijke zorggebruik
van gemeenten.

3.2.2 Vlaktaksmodel
Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een
vereveningssystematiek die enerzijds de schommelingen gedurende het jaar opvangt, maar
anderzijds wel gemeenten afrekent op het werkelijke zorggebruik.
Het gekozen vereveningsmodel model wordt het vlaktaksmodel genoemd en helpt om met
risico’s te spreiden over de jaren. In de toekomst kan de bijdrage van iedere individuele
gemeente aan de gemeenschappelijke regeling worden bepaald door het gemiddelde gebruik
te nemen over de drie voorafgaande peiljaren. Bij deze bekostigingssystematiek betaalt iedere
gemeente uiteindelijk de eigen kosten, maar eventuele schommelingen in de kosten worden
gedurende drie jaar opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken
van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast is het zo dat een gemeente die in een
jaar minder afneemt dan gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm
van een lagere bijdrage aan de regeling. Hiervoor is afgesproken een aantal stappen te
hanteren:
Stap 1: bepalen reële inleg
Deze inleg wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de feitelijke productie van 3
opeenvolgende jaren. Deze stap zal voor het eerst gerealiseerd zijn in het jaar 2019. In
dat jaar wordt de gemiddelde feitelijke productie van de jaren 2015-2017 meegenomen
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voor de begroting 2019. De uitkomst van deze som is de percentuele inleg van de
individuele gemeente over het begrotingsjaar.
Aangezien voor 2017 en 2018 niet alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn om
deze berekening te maken, zal voor deze jaren een aangepaste
berekeningssystematiek worden gehanteerd, waarbij het uitgangspunt om eventuele
fluctuaties op te vangen overeind blijft.
Voor 2018 zal gebruik worden gemaakt van het gemiddelde van de procentuele
productie 2015, de procentuele productie 2016 en de procentuele inleg 2017. Vanaf
2019 geldt dat de vlaktaks volledig is ingeregeld en de gemiddelde procentuele
historische productie over 2015, 2016 en 2017 bepalend zal zijn.
Stap 2: productiecorrectiefactor
Naast het gemiddelde gebruik over t-2, t-3 en t-4 wordt binnen de rekenregel ook
rekening gehouden met de geconstateerde werkelijke afwijkingen tussen inleg en
productie over de voorgaande jaren. Vanaf t+2 wordt de gerealiseerde over- of onder
productie over een periode van 3 jaar opgenomen in de berekening van de reële
bijdrage.

Schematisch ziet bovenstaande er als volgt uit:
jaar

T+2

T+3

T+4

T+5

Reële inleg

Reële inleg

Reële inleg

Reële inleg

(stap 1)

(stap 1)

(stap 1)

(stap 1)

+/- 1/3

+/- 1/3

+/- 1/3

afwijking t.o.v.

afwijking t.o.v.

afwijking t.o.v.

de begrote

de begrote

de begrote

productie T

productie T

productie T

+/- 1/3

+/- 1/3

+/- 1/3

afwijking t.o.v.

afwijking t.o.v.

afwijking t.o.v.

de begrote

de begrote

de begrote

productie T+1

productie T+1

productie T+1

+/- 1/3

+/- 1/3

afwijking t.o.v.

afwijking t.o.v.

de begrote

de begrote

productie T+2

productie T+2

3.3 Indexering
Contractueel is de mogelijkheid geboden een indexatie op de tarieven door te voeren.
De totale kosten voor de uitvoeringsorganisatie van de GR zullen voor 2018 met +0,1%
geïndexeerd worden.
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3.4 Fiscaliteiten
Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering
van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

3.4.1 Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 wordt de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen
ingevoerd. Het tarief is 25% van de jaarwinst (20% over de eerste € 200.000).
Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan
worden aangenomen dat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam (GR) niet
wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen:
-

-

In de eerste plaats kan daartoe worden gesteld dat er geen sprake is van een
onderneming in fiscale zin, daaronder begrepen een uiterlijk met een onderneming
overeenkomende werkzaamheid. Er worden geen diensten op de markt verkocht.
En er is geen te verwachten winst. Voor zover er bij de GR overschotten of
tekorten ontstaan, worden die naar rato verrekend met de aangesloten
gemeenten. Als er geen onderneming is, is er geen belastingplicht en ook geen
aangifteplicht.
In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op de
samenwerkingsvrijstelling. Het gaat bij de jeugdhulp om de uitvoering van een
overheidstaak waarmee niet in concurrentie wordt gedreven. Ook wordt voldaan
aan de voorwaarde dat de gemeenten naar evenredigheid van de afgenomen
activiteiten bijdragen aan de kosten van het samenwerkingsverband. Volgens het
wetsvoorstel moet er dan wel aangifte worden gedaan, maar is de “winst”
vrijgesteld. Hopelijk komt hier nog een praktische voorziening voor: het doen van
die aangifte zou een onnodige administratieve last zijn.

3.4.2 BTW-heffing
Het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten
bijdragen van de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten. Deze
bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met
letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar
Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in
rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.
De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het
Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTWheffing onderworpen. De door de gemeente Rotterdam in rekening gebrachte BTW voor
de ondersteuning van het bestuur van het Openbaar Lichaam wordt naar rato van de bijdragen
‘doorgeschoven’ naar de aangesloten gemeenten (BTW-transparantieregeling). De
aangesloten gemeenten kunnen voor deze BTW een bijdrage vragen uit het BTWcompensatiefonds.
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4. Begroting 2018-2021
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is onderstaande begroting voor de GR Jeugdhulp Rijnmond opgesteld.
A.
B.
C
D.
E.
F
G

Producten

Taakvelden

Gewoon opgroeien buiten gezin
Weer naar huis
Opgroeien met blijvende ondersteuning
Steun, hulp of behandeling overdag
Pakket Thuis
Crisis
Overig
1. JB/JR maatregelen dwang & drang
2. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)
3. Landelijke inkoop
4. AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar)
5. KSCD
6. Acute dienst GGZ
Totaal Uitvoeringskosten
Risico's
Innovatie
Organisatiekosten GR
Accountantskosten
Werk en Onderzoek
Totaal

Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Maatwerkdienstverlening 18-

Begroting GR 2017
21.526.609
49.105.576
7.900.351
5.954.424
32.492.220
7.368.821
67.918.255
40.483.211
2.314.377
18.388.617
4.995.038
1.337.012
400.000
6.170.766
3.000.000
1.482.263
1.489.843
198.659
198.437.022

Begroting GR 2018
22.376.179
51.043.577
8.212.147
6.189.421
33.774.558
7.659.639
55.061.363
39.439.993
2.860.080
6.500.000
4.490.598
1.370.691
400.000
6.235.362
2.898.784
1.517.538
1.528.595
50.000
240.446
190.552.246

Raming GR 2019
22.463.752
51.243.346
8.244.287
6.213.645
33.906.741
7.689.616
54.811.363
39.189.993
2.860.080
6.500.000
4.490.598
1.370.691
400.000
6.207.650
2.902.206
1.522.265
1.533.178
50.000
200.000
190.780.400

Raming GR 2020
22.840.087
52.101.826
8.382.403
6.317.742
34.474.780
7.818.440
54.561.363
38.939.993
2.860.080
6.500.000
4.490.598
1.370.691
400.000
6.252.292
2.931.734
1.529.307
1.541.251
50.000
200.000
192.748.933

Op basis van de in 3.1 genoemde rekensystematiek leidt deze begroting tot de in de bijlage 1 genoemde bijdragen per gemeente voor 2018.

Raming GR 2021
22.840.087
52.101.826
8.382.403
6.317.742
34.474.780
7.818.440
54.561.363
38.939.993
2.860.080
6.500.000
4.490.598
1.370.691
400.000
6.252.292
2.931.734
1.529.307
1.541.251
50.000
200.000
192.748.933

5. Verantwoording
De Gemeenschappelijke Regeling heeft gezamenlijk kaders vastgesteld waarop sturing en
verantwoording zal worden vormgegeven. Hieronder geven we de vastgestelde kaders weer.

5.1 Basisset prestatie-indicatoren
Sturing op outcome is een opdracht in de jeugdwet en ook een streven dat de bestuurders in
onze regio willen realiseren. 10 december 2015 is in het AB besloten het sturen op outcome
en maatschappelijk resultaat door te ontwikkelen op basis van de landelijke monitor sociaal
domein. Het streven is om met de regio hier op aan te sluiten. Belangrijk hierbij is dat we als
grote regio voldoende invloed kunnen uitoefenen op de verschillende aspecten van de monitor
(denk hierbij aan de indicatoren die mee worden genomen en de momenten van beschikbaar
komen van de rapportages). Het aansluiten bij de monitor sociaal domein brengt de volgende
voordelen met zich mee: landelijke vergelijkbaarheid, eenduidige rapportage, samenloop wordt
meegenomen (bijvoorbeeld gezinnen in een uitkering én kinderen in jeugdhulp), relatief
goedkoop door gebruik van bestaande voorzieningen (van onder andere CBS), gevalideerde
data (bijvoorbeeld aansluiting op de ‘early warning’ items uit het objectief verdeelmodel),
continuïteit is geborgd doordat het in de CBS organisatie is ingebed en privacy issues zijn
landelijk geborgd door CBS werkwijze.

Basisset prestatie indicatoren
Maatschappelijk effect (indicatoren)
1. Zelfredzaamheid ouders en jeugdigen:
1.1 Jeugdigen groeien op in een gezin
1.2 Jeugdigen gaan naar school of hebben werk
1.3 Jeugdigen zijn niet verslaafd
1.4 Jeugdigen plegen geen strafbare feiten
Resultaten van hulp
1. Doelrealisatie
2. Afname/stabilisatie problematiek (volgens landelijke definitie onderdeel van
Doelrealisatie)
3. Cliënttevredenheid
4. Reden beëindiging hulp
5. Herhaald beroep op hulp
6. Tijdige zorg dichtbij (samengestelde indicator obv onderstaande
indicatoren)
6.1 Zwaarte ingezette jeugdhulp (duur en intensiteit)
6.2 “Doorverwijzingen en terug verwijzingen”
6.3 Percentage problematiek dat is opgelost in de basishulp
7. Wachttijden (Zorg wordt tijdig geleverd)
Output
1. Productiecijfers.
2. Financiële verantwoording
De (output) indicatoren die betrekking hebben op de operationele sturing in de
opdrachtgeversrol zullen worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd door de
uitvoeringsorganisatie van de GR als onderdeel van het inkoopproces voor de regionaal
ingekochte hulp.

Ten aanzien van de beleidsindicatoren die aangeleverd dienen te worden bij CBS geldt dat de
volgende beleidsindicatoren van toepassing zijn op de jeugdhulp die ingekocht wordt via de
GRJR.
Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Deze gegevens worden voor de door de GRJR ingekochte jeugdhulp door de aanbieders
aangeleverd bij CBS.

5.2 Jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarrekening vast. Hiertoe heeft zij de kaders vastgesteld via de
‘kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond 2016 e.v.’. De accountant beoordeelt de financiële jaarstukken van de GR
Jeugdhulp Rijnmond aan de hand van de gegeven kaders en geeft hierover een verklaring af
ten behoeve van het algemeen bestuur.

19

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De GR heeft in principe geen eigen weerstandsvermogen nodig omdat de gemeenten op
grond van de wet aansprakelijk zijn voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er
een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GR storten gemeenten een evenredig bedrag
bij conform de afgesproken, namelijk de macrobudgettaire, verdeelsleutel.

6.1 Risico’s en beheersmaatregelen
Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld is
geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is op deze manier en dat
er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel wordt er een post
onvoorzien opgenomen in de begroting. Op basis van de resultaten van de jaarrekening kan
bij een eventueel overschot worden besloten om een deel toe te voegen aan deze post
onvoorzien in het nieuwe begrotingsjaar. Jaarlijks zal er t.b.v. de nieuwe begroting een nieuwe
risico-inventarisatie worden opgesteld. Lopende het jaar zal bij de bestuursrapportage
gekeken worden naar het actuele risicoprofiel.
In onderstaande tabel zijn de vijf risico’s benoemd met de grootste financiële gevolgen of
maatschappelijke impact die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering van de GR op
basis van de opgestelde begroting. Voor deze risico’s zijn de volgende beheersmaatregelen
opgenomen:
Risico

Beheersmaatregel

Algemeen risico is het niet tijdig behalen van de transitie.
Indien de transformatie onvoldoende tot stand komt kan dit zowel inhoudelijk als budgettair tot
risico’s leiden.

Tekort op totaalbudget GR

-

-

Nieuwe inkoop 2018/ Nieuw
inkoopmodel 2018

-

-

Frequente monitoring uitputting budget
Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende
gemeenten. Op grond van de wet is iedere
gemeenten conform de macrobudgettaire sleutel
aansprakelijk voor tekorten bij de GR.
Mogelijkheid tot opnemen van een risicobudget in
de begroting waarmee incidentele negatieve
resultaten als gevolg van, met name
bedrijfsvoeringsrisico’s, opgevangen kunnen worden
Toepassing van het vlaktaksmodel.
Uitwerking implementatieprogramma met zeven
deelprojecten (start in 2017 deels doorlopend in
2018
Monitoren
Inregelen helpdesk begin 2018
Helder regionaal afwegingskader
Opleidingen lokale teams (centraal georganiseerd)
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Faillissement zorgaanbieders
met zeer specifieke kennis of
met een groot aandeel in de
regio Rijnmond

-

Governance GI’s
Inspectie
Aandachtspunten in accountantgesprekken.
Opstellen protocol faillissementen zorgaanbieders

Faillissement zorgaanbieder

-

Inkoop zorg over verschillende zorgaanbieders
spreiden.
Toets solvabiliteit bij contractering.
aandachtspunten in accountantgesprekken.
opstellen protocol faillisementen zorgaanbieders

Onvoldoende sturingsinformatie

-

Gestart met ontwikkeling monitor GR Jeugdhulp
Rijnmond (groeimodel)
Output en outcome indicatoren opgenomen in
contracten
Geleverde informatie onderdeel maken van
accountgesprekken.
Inregelen frequente monitoring uitputting budget
Periodiek opvragen productiecijfers zorgaanbieders.
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Bijlage 1: gemeentelijke bijdragen 2018
Voorlopige
inleg 2018

Deelnemers GR
Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Capelle aan den IJssel
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland
Maassluis
Nissewaard
Ridderkerk
Schiedam
Vlaardingen
Westvoorne
Rotterdam
Totaal

2.224.247
5.603.974
1.475.574
13.133.812
3.114.448
6.252.793
4.448.523
5.129.235
3.662.475
15.132.152
4.761.814
12.480.935
11.801.738
2.930.587
98.399.938
190.552.246

Beperking
inleg op
basis
resultaat
2016
-26.174
-62.135
-15.932
-129.570
-45.537
-64.857
-48.539
-57.458
-40.683
-150.059
-49.807
-124.307
-116.380
-24.949
-1.043.612
-2.000.000

Definitieve
inleg 2018

2.198.072
5.541.839
1.459.642
13.004.243
3.068.911
6.187.936
4.399.984
5.071.778
3.621.792
14.982.092
4.712.007
12.356.628
11.685.358
2.905.638
97.356.326
188.552.246

% van
totaal
2017

% van
totaal
2018

1,3%
3,0%
0,8%
6,4%
2,5%
3,3%
2,3%
2,9%
2,1%
7,2%
2,4%
6,0%
5,6%
1,2%
52,9%
100,0%

1,2%
2,9%
0,8%
6,9%
1,6%
3,3%
2,3%
2,7%
1,9%
7,9%
2,5%
6,6%
6,2%
1,5%
51,6%
100,0%
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Bijlage 2: Meerjarenraming / Financiële kengetallen

Meerjarenraming 2018-2021
Begroting 2018

Raming 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Baten

€ 188.552.246

€ 190.780.400

€ 192.748.933

€ 192.748.933

Lasten

€ 190.552.246

€ 190.780.400

€ 192.748.933

€ 192.748.933

€ -2.000.000

€0

€0

€0

€ 2.000.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Resultaat Begroting
Saldo eenmalige Baten(+) en lasten (-)

Gecorrigeerd Saldo (structurele ruimte / nadeel)

Kengetal

jaarrekening
2016

begroot
2017

begroot
2018

raming
2019

raming
2020

raming
2020

Netto schuldquote

-2,7%

-1,66%

-1,46%

-1,10%

-1,08%

-1,08%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle leningen

-2,7%

-1,66%

-1,46%

-1,10%

-1,08%

-1,08%

Solvabiliteitsratio

17,0%

10,73%

3,07%

3,07%

3,07%

3,07%

Grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

