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Onderwerp 
Gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018 GR Jeugdhulp Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de 
zienswijzen kenbaar te maken via bijgaande brief (kenmerk: 1211744). 

2. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2017 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

3. Geen opmerkingen te maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

 

 
Inleiding 
Op 20 april 2017 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond (GRJR) drie documenten in concept vastgesteld. Dit zijn: 

 de jaarrekening 2016;  
 de gewijzigde begroting 2017; 
 de ontwerpbegroting 2018.  

We vragen u om kennis te nemen van de  jaarrekening 2016 en het bijbehorend resultaat. Daarnaast 
krijgt u de gelegenheid om een zienswijze te geven op de beide begrotingen.  Het mogen geven van 
een zienswijze is een wettelijke plicht. Dit is vastgelegd in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. Het Algemeen Bestuur verwerkt waar relevant de zienswijzen van de vijftien 
deelnemende gemeenten in de begrotingen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur op 29 juni de 
begrotingen vast en stuurt die aan de provincie.   
 
Beoogd effect 
De voorliggende begrotingen zijn noodzakelijk voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van 
bovenlokale taken op het gebied van de Jeugdwet. We doen dit door middel van samenwerking op 
regionaal niveau. De GR kan met de voorgestelde wijzigingen zijn werk onverminderd uitvoeren. 

Argumenten 
2.1 Een begrotingswijziging van de GR Jeugdhulp Rijnmond voor het jaar 2017 is onvermijdelijk.  
Dit komt omdat het AB verschillende financiële knelpunten heeft vastgesteld voor het jaar 2017. De 
kortingen die het Rijk heeft doorgevoerd op de jeugdhulp hebben wij één op één doorgelegd naar de 
gecontracteerde aanbieders. Daarbij hebben we instellingen de opdracht gegeven om te 
transformeren. Dat houdt in dat zij de hulp waar mogelijk korter en lichter in moeten zetten. De 
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instellingen hebben daarom onder andere de 24-uursopvang (de zogenaamde bedden) afgebouwd. 
Daarnaast hebben ze ingezet op meer inzet van (intensieve) ambulante vormen van hulp (zonder 
verblijf). Nu blijkt echter dat deze ontwikkeling meer tijd nodig heeft. Dit komt onder andere doordat 
aan de ene kant de vraag naar crisishulp is toegenomen en druk staat op de plaatsen met verblijf. En 
aan de andere kant is de vraag naar het specialistische ambulant aanbod en pleegzorg groter dan is 
ingekocht. In het licht van de transformatie zouden deze laatste lichtere vormen van hulp gefinancierd 
moeten worden vanuit de veronderstelde afname van het aantal verblijfsplekken. Nu dit achter blijft is 
een stap op de plaats noodzakelijk. De verwachte uitgaven voor 2017 liggen door de genoemde 
oorzaken hoger dan geraamd.  U leest in bijgaande brief van het Dagelijks Bestuur van de GR 
Jeugdhulp  een uitgebreidere toelichting op de knelpunten.  
 
3.1 De begroting 2018 houdt rekening met reëel te verwachten kosten en is in lijn met de regionaal 
gemaakte afspraken.  
In de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is afgesproken om met het zogeheten 
vlaktaksmodel te werken. Het vlaktaksmodel gaat uit van een bijdrage die gebaseerd is op het 
werkelijk zorggebruik van de drie jaren ervoor. Daarnaast past de Gemeenschappelijke Regeling een 
zogeheten ‘productiecorrectiefactor’ toe. Die factor verrekent het verschil tussen de al gedane inleg en 
het werkelijk zorggebruik.  
De basis voor de voorliggende ontwerpbegroting 2018 zijn:  

 Productiegegevens 2015 en 2016 
 Begroting 2017 (inleg per gemeente, omdat nog niet gerekend kan worden met drie 

productiejaren) 
 Overige relevante (beleidsmatige) ontwikkelingen en (voorgenomen) besluiten.  

Dit betreft onder andere de overheveling van inkoop van Behandel en Onderwijsgroepen. Dit is per 
2018 lokaal belegd. Gemeenten en de betreffende zorgaanbieders vinden dat afspraken over deze 
hulpvorm beter op lokaal niveau gemaakt kunnen worden. De financiële implicaties op de 
totaalbegroting van de GR zijn nihil. De begroting is nu ook ingericht naar de nieuwe 
inkoopsystematiek van resultaatbekostiging. Hierbij zijn de resultaatgebieden en ondersteunings-
elementen leidend. Een combinatie van resultaatgebieden en ondersteunings-elementen leidt tot een 
zogeheten arrangement op cliëntniveau.  
 
 
Financiën 
Jaarrekening 2016 
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit het jaar 2016 af met een voordelig 
resultaat. Dit bedraagt na verwerking van de mutaties in de reserve € 4,5 miljoen. Het resultaat wordt 
voor 2,5 miljoen bestemd aan nog te verwachten kosten. Het gaat om de productie 2016 en diverse 
kostenposten in 2017 voor de implementatie van het inkooptraject 2018. De overige 2 miljoen wordt 
gebruikt als korting op de inleg van gemeenten voor het jaar 2018.   
 
Gewijzigde begroting 2017 
De begrotingswijziging gaat in totaal om € 8.837.000 waarvan naar rato € 114.565 voor rekening komt 
van de gemeente Albrandswaard. Het bedrag bestaat uit een budgetneutraal deel van € 9.269 
waarvoor dekking gezocht zal worden binnen het Jeugdhulp budget. Het resterende deel van 
€105.296 is opgenomen in de 1e tussenrapportage 2017. 
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Ontwerpbegroting 2018 
In 2015 en 2016 heeft de gemeente Albrandswaard minder zorg gebruikt dan zij heeft ingelegd. In 
2015 bedroeg dit € 456.000. In de jaren 2017, 2018 en 2019 is dit in lijn met de systematiek van de 
vlaktaks (de productiecorrectiefactor) jaarlijks een korting van €152.000. In 2016 bedroeg de 
onderbesteding €399.000 en heeft een korting tot gevolg van €133.000 in de jaren 2018, 2019 en 
2020. Daarnaast is er een extra korting op de bijdrage 2018 door het rekeningresultaat 2016. Voor 
Albrandswaard is dat €26.000. Uiteindelijk bedraagt het aandeel in 2018 daarom € 2.198.072. 
 
Communicatie 
We adviseren geen opmerkingen te maken naar aanleiding van beide begrotingen en dit via bijgaande 
brief (kenmerk: 1211744) kenbaar te maken. 
 
Uitvoering 
Op 29 juni zal het AB de begrotingen vast stellen. De zienswijzen worden daarbij betrokken. Daarna 
zullen deze aan Gedeputeerde Staten worden verstuurd.  
 

Bijlagen 
1. Ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1218697) 
2. Gewijzigde begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1218696) 
3. Voorlopige jaarstukken 2016 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (1218694) 
4. Accountantsverslag boekjaar 2016 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(1218695) 
5. Aanbiedingsbrief GR Jeugdhulp (1211743) 
6. Zienswijzebrief gemeenteraad gemeente Albrandswaard (1211744) 
7. Raadsbesluit (1218699) 

 
Poortugaal, 9 mei 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


