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13. Opening en vaststellen agenda
Sven de Langen, opvolger van Hugo de Jonge, zit voor het eerst het AB voor. Hij opent de vergadering. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
14. Mededelingen
a.
Arbeidsmarktproblematiek gedwongen kader
Onno de Zwart deelt mede dat deze problematiek inmiddels breder speelt dan het gedwongen kader. Ook bij
andere partijen blijkt het niet kunnen vinden en vasthouden van voldoende gekwalificeerd personeel een
verklaring voor de wachtlijst en onderproductie. De minister heeft een brief aan de Kamer gestuurd over extra
middelen (nb onze arbeidsmarktregio valt niet samen met GRJR). Dit betekent extra geld voor scholing en
opleiding, maar het accent ligt op verpleging en verzorging. In dit verband wijst Onno de Zwart nogmaals op het
Platform Rotterdamse Zorg en de noodzaak dat meer jeugdhulpaanbieders, JBRR en de RvdK ook zouden
moeten aansluiten. Er is overleg geweest met onderwijs en zorg om extra inspanningen te plegen.
Paméla Blok: niet gegunde partijen hebben gekwalificeerd personeel, biedt een overname door de groeiende
partijen geen kansen?
Wanneer de RSPP (regionale strategische personeelsplanning) klaar is, kan deze in een vergadering worden
geagendeerd.
b.
Regulier toezicht provincie GRJR
Net als in de voorgaande jaren is de GR door de provincie onder repressief toezicht geplaatst. Dit is het reguliere
toezicht en betekent dat de provincie lopende het jaar geen verder toezicht houdt, maar na afloop op basis van
de jaarrekening.
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c.
Planning jaarrekening
Bijlage brief over Jaarrekeningtraject 2017 d.d. 22 november 2017.
Jonathan Houtman meldt dat het beeld is dat het jaarrekeningtraject conform de afgesproken lijn loopt.
d.
Vervolg evaluatie GRJR
Nathalie Gouweleeuw geeft een korte toelichting. Het AB heeft de evaluatie en de aanbevelingen vastgesteld. Nu
is het zaak de uitkomst van het onderzoek te bestendigen. We zullen de tijd nemen voor de twee kernvragen.
Hiervoor zijn op 22 en 31 januari bestuurlijke bijeenkomsten gepland. Tijdens de eerste bijeenkomst werken we
aan een gezamenlijk beeld over de taakopvatting van de GR en in de 2 e bijeenkomst zal deze taakopvatting
worden uitgewerkt in wat precies en hoe.
Nathalie Gouweleeuw benadrukt dat er duidelijk moet worden afgestemd in de subregio wanneer een
portefeuillehouder niet aanwezig kan zijn. Het is niet de bedoeling dat de 1 e bijeenkomst in de tweede nog moet
worden overgedaan.
Kees Dijkman vraagt of het rapport met de raad kan worden gedeeld wanneer daar vragen naar zijn. Dat mag,
het is een openbaar stuk maar niet proactief sturen en benadrukken dat het rapport geen eindpunt maar een
startpunt is.
•
OnderwijsZorgArrangementen
Onno de Zwart zegt dat uit opmerkingen en vragen van de gemeenten is gebleken dat het nodig is dit
onderwerp te bespreken. De gemeenten hebben behoefte aan verduidelijking. Hij kan zich dat voorstellen, maar
de Rotterdamse planning is strak.
Marco Oosterwijk geeft aan dat Krimpen ad IJssel wil meedoen maar hij heeft nog wel veel vragen. Ook is hij
van mening dat er regiobreed iets goeds moet worden neergezet.
De subregio MVS staat voor hetzelfde dilemma; heeft ruimte en informatie nodig.
De subregio VP&GO vraagt aandacht voor kwaliteit en de nabijheid van zorg.
Onno de zwart zegt toe dat er een verduidelijkende mail zal worden gestuurd en begin januari zal er een
bijeenkomst worden gepland om de vragen te kunnen beantwoorden.
•
Sluiting MKD Oostvoorne
Paméla Blok stelt de sluiting van het MKD van Horizon in Oostvoorne aan de orde. Horizon heeft de
aanbesteding verloren en dit heeft vergaande consequenties, ook voor deze locatie. Er wordt gewerkt aan een
oplossing. Horizon gaat andere locaties sluiten c.q. ombouwen. Zo krijgt Oostvoorne een andere doelgroep;
opvang slachtoffers loverboyproblematiek. Hiertegen is weerstand ontstaan uit de buurt. Paméla Blok vraagt naar
soortgelijke ervaringen van de andere regiogemeenten en wil weten of de GR hierin iets kan betekenen.
Onno de Zwart zegt dat de verschuivingen de aandacht van de GR hebben en de GR is hierin steeds actiever
optreedt. De wel gegunde aanbieders hebben integrale leveringsplicht! Zij worden daar nu nogmaals op
gewezen. Dit komt ook de zorglandschapstafels aan de orde.
Paméla Blok vraagt of de GR zich wat coulanter kan opstellen, om b.v. te voorkomen dat groepen kinderen uit
elkaar worden getrokken als gevolg van deze ontwikkelingen.
Tineke Keuzenkamp benadrukt dat partijen nu zelf verantwoordelijk zijn, maar de GR kan e.e.a. wel faciliteren.
Onno de Zwart zegt dat hij hierover nog een brief aan de aanbieders zal sturen. De GR is van plan het
zorgbemiddelingsteam te gaan bijwonen en de contractmanagers zullen er bovenop zitten om dit in hun
gesprekken met de aanbieders aan de orde te stellen. De GR zal in dit proces vooral vraaggericht samen met de
gemeenten optrekken als dergelijke situaties zich voordoen.
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15. Verslag extra AB 9 november 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
16. Effecten van de kwartaalrapportage Q3 en jaareindeverwachting
Het AB
1.
heeft kennis genomen van de Q3-cijfers en de prognose voor de eindejaarsverwachting 2017. Bij inzet
van risicobudget in de begroting en de bestemmingsreserve wordt een beperkte overschrijding van
circa € 3,1 miljoen verwacht;
2.
heeft kennis genomen van de knelpunten die uit de kwartaalrapportage naar voren komen;
3.
heeft herbevestigd dat eventuele tekorten in de exploitatie gedekt worden door middel van een
eindafrekening voor de deelnemende gemeenten bij de jaarrekening.
Jeroen Heuvelink licht toe dat we afstevenen op een klein tekort. Dit wordt veroorzaakt door een hogere productie
pleegzorg van FlexusJeugdplein; een hogere productie in het gedwongen kader bij het Leger des Heils en de
William Schrikker Groep; en een toename van het aantal discretionaire toekenningen bij JmeB en JGGZ. De
financiering van deze overschrijdingen komt aan de orde bij agendapunt 17.
Marco Oosterwijk vraagt zich af hoe het kan dat de overschrijding bij JBRR niet zo zeer door hogere Q wordt
veroorzaakt, maar dat dit wel het geval is bij WSG. Het valt toch onder dezelfde paraplu? Jonathan Houtman zegt
dat het één subsidie is en dat JBRR in lijn met het budget heeft geproduceerd en de WSG meer.
Marco Oosterwijk vraagt waarom er een toename is van de discretionaire toekenning en of dit ook voor 2018 en
later het geval zal zijn. Onno de Zwart licht toe dat er voornamelijk een beroep op de discretionaire toekenning
wordt gedaan voor vervolg op crisishulp JmeB en voor langdurig verblijf JmeB. JmeB kende al een redelijk
beperkte capaciteit en daarbij kent JmeB nauwelijks doorloop en is er vooral ingezet op zorgcontinuïteit.
Nathalie Gouweleeuw wil weten hoe ons overleg met de RvdK verloopt. Wanneer de RvdK hun
wachtlijstprobleem oplost, hebben wij namelijk een probleem. Daarnaast stelt zij voor dat de GR bij het ministerie
aandacht vraagt voor de financiële effecten voor onze regio. Onno de Zwart zegt dat de wachtlijsten RvdK ook op
landelijk niveau aan bod komt, maar dat er nog geen berichten zijn over een "loskomende prop". Hij zal dit
onderwerp meenemen naar het G4 directeurenoverleg met VWS.
Marco Oosterwijk vraagt zich af of wij niet eenzelfde actie moeten ondernemen als de jeugdhulpregio ZuidoostBrabant. Zij luidden de noodklok in een petitie aan de Tweede Kamer. Jeroen Heuvelink denkt dat we als
antwoord zouden krijgen dat het macrobudget klopt en wanneer het dus in het verdeelmodel zit, mogen de
gemeenten dat onderling gaan uitvechten.
De voorzitter stelt voor dat we eerst in kaart brengen en later besluiten over te nemen acties.
Kees Dijkman sluit zich aan bij Marco Oosterwijk. Nissewaard ziet dat het tempo van bezuinigen te hoog is om te
kunnen transformeren.
Wilbert Borgonjen: in 2019 in algemeen gemeentefonds; wat zijn de consequenties? Jonathan Houtman zegt toe
dat de GR hierover informatie zal sturen.
17. Toekenning extra middelen n.a.v. productie Q3 en jaareindeverwachting
Het AB heeft ingestemd met toekenning van een hogere subsidie aan het Leger de Heils Jeugdbescherming,
JBRR/WSG en FlexusJeugdplein vanwege de hoger uitvallende productie.

verslag AB 21 december 2017 / december 2017 / Monique Comans

blad 3

18. Begrotingswijziging GR JR 2018 i.v.m. VTRR en definitieve inleg 2018
Het AB:
1.
heeft ingestemd met de conceptbegrotingswijziging 2018 i.v.m. de toevoeging van VTRR;
2.
heeft kennis genomen van de definitieve inleg 2018 (Jeugd);
3.
heeft kennis genomen van het totaaloverzicht inleg 2018 per gemeente (Jeugd en VTRR).
19. Presentatie wachttijden n.a.v. Q3
De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd.
Onno de Zwart licht toe dat in Q3 de kwaliteit van de gegevenslevering slechter is dan Q2. De retrospectieve
Treeknorm is redelijk gehaald, maar de gegevens van een aantal aanbieders met korte wachttijden in Q2
ontbreken in de gegevens, omdat zij geen informatie hebben geleverd.
Per 2018 worden de wachttijden inzichtelijk via het berichtenverkeer en daarmee komt er ook meer informatie.
Aanbieders zijn zich daarnaast aan het voorbereiden op de levering van de KPI’s. Van belang is dat de levering
goed gaat worden.
20. Voortgang inkoop 2018 en Implementatieprogramma
Tineke Keuzenkamp meldt dat de stuurgroep verder gaat. Er is een risiconotitie (is in stuurgroep besproken)
die verder uitgewerkt wordt en dan in het eerstvolgende AB zal worden geagendeerd.
21.

Hamerstuk

a.
Besluit oprichting stichting VTRR
Het AB:
1. heeft besloten om de statuten van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond te wijzigen
overeenkomstig de bijgaande conceptakte van statutenwijziging, opgesteld door Loyens & Loeff N.V, in het
kader van welk besluit conform artikel 24 van de statuten de huidige leden van de raad van toezicht van de
Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond worden benoemd als leden van de Raad van Toezicht
van Stichting VTRR
2. heeft gemachtigd de secretaris van het AB om dit besluit kenbaar te maken in een brief aan de raden van
alle betrokken gemeenten, inclusief een reactie op alle geuite wensen en bedenkingen die verder geen
aanleiding hebben opgeleverd om nog een aanvullende wijziging door te voeren in de statuten.
22. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
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