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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de extra vergadering van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van
Mieke van Ginkel – Albrandswaard, Ans Hartnagel – Capelle a.d. IJssel, Corine Bronsveld – Maassluis en Bert
van Ravenhorst - Brielle. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Mededelingen
•
Tarief- en herijkingsonderzoek
Het aanbestedingsproces is doorlopen en Berenschot is uit de aanbesteding gekomen als de uitvoerende
partij. Zij zijn ondertussen gestart met het onderzoek en het DB en AB zullen periodiek worden
geïnformeerd over de voortgang.
•
Aanbesteding accountant jaarrekening 2019 e.v.
In 2015 is de accountant voor vier jaar aanbesteed en 2018 is het laatste jaar dat de huidige accountant de
jaarrekeningcontrole uitvoert. Voor de periode vanaf 2019 wordt een nieuwe aanbesteding gedaan. Vanuit
het DB zal Ankie van Tatenhove worden betrokken bij deze aanbesteding. Momenteel wordt het
aanbestedingsdocument opgesteld. Het vaststellen van het document is een AB-bevoegdheid en de
verwachting is dat het AB in de laatste vergadering van het jaar het document zal kunnen vaststellen. Het
document kan dan medio december worden gepubliceerd.
•
Stand van zaken aanvraag transformatiefonds
Cora van Vliet heeft goed nieuws te melden over de aanvraag van de GRJR; onze aanvraag heeft een
positief advies van de beoordelingscommissie gekregen. Op 23 november verwachten wij de uitslag.
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•
Planning 2019
In de bijgevoegde planning is rekening gehouden met de wettelijke termijnen voor begroting en
jaarrekening. Er zijn geen opmerkingen over de planning. Hierna zullen de DB-vergaderingen 2019 worden
gepland.
•
Onno de Zwart deelt mede dat wij vorige week dinsdag onaangenaam verrast werden door het
bericht van GGZ Delfland dat zij het budgetplafond had bereikt en daarom per 1 november een
opnamestop zou instellen. De dag daarvoor had nog overleg plaatsgevonden waarin het gevoelen was dat
er gezamenlijk aan een oplossing zou worden gewerkt. Onno de Zwart is direct daarop in contact getreden
met het DB van de GRJR. Er heeft een overleg plaatsgevonden met GGZ Delfland en een
vertegenwoordiging van het DB. Vanuit het DB is aangegeven dat de wijze waarop GGZ Delfland
bestuurlijk heeft opgeschaald niet gewaardeerd wordt en daarnaast zijn eventuele oplossingsrichtingen
verkend om ook in de laatste weken van het jaar nieuwe instroom mogelijk te maken. Deze mogelijkheden
worden ambtelijk nu verder uitgewerkt.
Patricia van Aaken merkt op dat deze eventuele constructie een oplossing zou zijn voor 2018 maar dat er
voor de toekomst echt een gesprek over de transformatie van zorg moet plaatsvinden.
De voorzitter bedankt het DB voor de snelle actie.
•
De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan in een zaak betreffende het indiceren in uren
huishoudelijke verzorging in de gemeente Steenbergen. Vraag is wat dit betekent voor de jeugdhulp. Hierover is
contact met VWS en PelsRijcken. Dit is gisteren ook in het regionale ambtelijke overleg besproken en er is
afgesproken dat de gemeente Rotterdam de uitspraak nader bestudeert en met een inschatting komt van de
gevolgen voor de regionale inkoop van jeugdhulp.
•
De gemeenten Vlaardingen, Albrandswaard, Capelle a.d. IJssel, Rotterdam en Krimpen a.d. IJssel
hebben een brief van de Kinderombudsman (KOM) ontvangen n.a.v. signalen die zij heeft ontvangen over de
toegankelijkheid van de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Rijnmond. Zij maakt zich grote zorgen en zal
een meldpunt voor cliënten instellen. Per gemeente wordt een contactpersoon aangesteld, waarbij de KOM
haar signalen kwijt kan.
Betreffende gemeenten zullen hun te hanteren lijn onderling afstemmen. De voorzitter zegt dat Rotterdam het
initiatief van de KOM omarmt en op korte termijn met haar om tafel gaat.
Kirsten Jaarsma voelde zich ook enigszins overvallen door dit initiatief. Zij heeft met Onno de Zwart overlegd
dat de GRJR ook de zaken die goed gaan beter moet communiceren.
Wilbert Borgonjen wil ook als niet aangesloten gemeente aangehaakt blijven.
•
Onno de Zwart meldt dat er vandaag een brief van de Raad voor de Kinderbescherming naar de 2 e
Kamer wordt gestuurd over de wachttijden. Als oorzaken hiervoor worden onder andere de reorganisatie, de
personele problemen en een onderschatting van de transitie van de jeugdhulp genoemd.
3.
Ingekomen stukken
Dit betreft een brief van Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal van de gemeente Rotterdam
d.d. 19 oktober 2018 betreffende de status van het berichtenverkeer gemeente Rotterdam.
De voorzitter constateert nogmaals dat zij het heel vervelend vindt dat de communicatie met de andere
regiogemeenten onvoldoende is geweest en benadrukt dat er geen financiële risico’s zijn voor de andere
gemeenten binnen de GR. Mochten zich toch hieraan gerelateerde financiële gevolgen voordoen dan zijn
deze voor de gemeente Rotterdam.
Hans van der Velden (Hellevoetsluis) vraagt zich af wat de gevolgen zijn van vervuilde bestanden bij de
aanbieders voor de vlaktaks. Onno de Zwart zegt dat er extra inspanningen zullen worden verricht op het
gebied van vergelijking en controle.
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Cora van Vliet (Ridderkerk) zegt dat zij na de consternatie van de eerste brief, blij was met de tweede.
Zij vraagt zich af hoe het kan dat gemeenten bij dezelfde aanbieder zulke verschillen hebben in het functioneren
van het berichtenverkeer. Danny Colijn van de gemeente Rotterdam zegt dat daar verschillende oorzaken voor
kunnen zijn. Eén van de oorzaken kan gelegen zijn in de verschillende gebruikte systemen van de gemeentelijk
backoffices.
Kirsten Jaarsma (Krimpen ad IJssel) bedankt voor de duidelijke brief. Zij vraagt Rotterdamse aandacht voor het
administratieve proces bij cliënten die nu zorg op basis van zorgcontinuïteit ontvangen en voor wie de hulp na
2018 nog doorloopt. Wordt voor deze cliënten een zorgtoewijzing afgegeven? Onno de Zwart bevestigt dit. Er
vinden dan herindicaties plaats en daarmee is sprake van een nieuw arrangement.
Berend Jan Bruggeman (Goeree-Overflakkee) vraagt of de problemen in het berichtenverkeer gevolgen hebben
voor de jaareindeverwachting en prognoses over zorgkosten.
Jonathan Houtman antwoordt dat de prognose zorgcontinuïteit gedaan wordt op basis van door de aanbieders
aangeleverde gegevens en de arrangementen door de gemeenten aangeleverde cijfers.
De voorzitter zegt dat in het volgende AB de voortgang van het berichtenverkeer wordt geagendeerd.
4.
Verslag en besluitenlijst AB Jeugdhulp Rijnmond 20 september 2018
Naar aanleiding van het verslag vraagt Cora van Vliet (Ridderkerk) naar de toezegging dat er meerdere
scenario’s voor een wijziging van de vlaktaks zouden worden uitgewerkt. Onno de Zwart zegt dat dergelijke
structurele vraagstukken zullen worden belegd in een nog te plannen werkbijeenkomst begin volgend jaar.
Patricia van Aaken (Schiedam) merkt op dat sommige van de op 20 september gestelde vragen nog niet zijn
beantwoord. Voor enige daarvan is snel een antwoord nodig. Jonathan Houtman zegt dat hieraan wordt
gewerkt en verzoekt vragen die haast hebben met hem op te nemen.
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
5.
Vervolg implementatie resultaatgerichte inkoop
Mario Stam, na de zomer gestart als programmamanager, geeft een presentatie over de stand van zaken
en de ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden. De sheets worden bij het verslag gevoegd.
Patricia van Aaken (Schiedam) is bestuurlijke trekker van dit proces. Iedere AB-vergadering zal Mario
Stam een update geven. In het laatste regionale ambtelijke overleg is afgesproken dat er een subregionale
werkgroep zal worden gevormd.
Reshma Roopram (Barendrecht) wil dat het voorveld (de lokale teams) worden betrokken bij de actie
“verstevigen lokale teams”. Verder heeft zij behoefte aan een analyse van de wachtlijsten en -tijden. Mario
Stam zegt dat hij hier in een volgende presentatie op terug zal komen. Onno de Zwart merkt op dat de
beleving van de wachtlijsten zeer uiteenloopt. Op het AB van december zijn de nieuwe cijfers bekend en
ook de wachttijden.
Wouter Struijk (Nissewaard) wil de wachtlijsten standaard op de AB-agenda om zo de portefeuillehouders
comfort te geven. In iedere raads- of commissievergadering worden portefeuillehouders met het onderwerp
geconfronteerd. De voorzitter constateert dat er behoefte aan is om met elkaar door te praten over de
wachttijden.
Patricia van Aaken (Schiedam) vraagt of het mogelijk is dat we onderwerpen waar de portefeuillehouders
nog niet zo goed op zijn ingevoerd - zoals jeugdstrafrechtketen -gezamenlijk verder uit te diepen. De
overige AB-leden vinden dit een goed idee.
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Wouter Struijk vraagt Mario Stam hoe het AB op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. Mario
antwoordt dat dit via het AOJ (regionaal ambtelijk overleg) naar het AB verloopt en door middel van een
subregionale kerngroep.
6.
Vooruitblik begroting e.v.
Doel van het agendapunt is het informeren van het AB en het doen van een procesvoorstel; er wordt geen
besluit gevraagd. In het DB van 28 november wordt verder gesproken over het voorstel voor de begroting 2019
en in het AB van 13 december zal eventueel besluitvorming plaatsvinden.
Sylvia van Kleunen en Jonathan Houtman geven een presentatie. De sheets worden bij het verslag gevoegd.
De presentatie geeft op basis van de ervaringen over 2018 en eerdere jaren een eerste beeld van de verwachte
financiële ontwikkelingen over 2019. Een aantal zaken vallen hierbij op: *met name lokaal worden meer cliënten
geholpen, *de vraag naar residentiele hulp blijft vrijwel gelijk en *de kosten van regionale jeugdhulp dalen in
2016 licht t.o.v. 2015, maar stijgen vervolgens.
Om een beter beeld te kunnen krijgen zullen de cijfers over Q3 benut worden, maar het beeld is dat bij
ongewijzigd beleid de geschoonde kosten over 2019 vrijwel gelijk zullen zijn aan die over eerdere jaren.
Naast de reguliere inkoop van jeugdhulp hebben een aantal ontwikkelingen bij de GI’s en VTRR nog een
verwacht effect op de begroting 2019. Voor beide organisaties geldt dat zij nog volop in ontwikkeling zijn en last
hebben van de krappe arbeidsmarkt en een inhoudelijk wijzigend speelveld (VTRR: invoering nieuwe meldcode/
GI’s: zwaardere problematiek als gevolg van krimp totale productie).
7.
Rondvraag en sluiting
Patricia van Aaken (Schiedam) stelt voor om AB-vergaderingen op locatie (van aanbieders) te organiseren.
De voorzitter zegt dat dit idee zal worden bekeken.
Cora van Vliet (Ridderkerk) vraagt of er al een reactie is ontvangen op de GRJR-brief aan de minister. De
voorzitter zegt dat Hugo de Jonge nog niet officieel heeft gereageerd.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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