GEMEENTE

NISSEWAARD
College van burgemeester en
wethouders

Aan het Dagelijks Bestuur van de GR JR
T.a.v. De heer O. de Zwart
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

datum

pagina

14 november 2017

uw kenmerk

aantal bijlagen

lvan4

ons kenmerk

betreft

Wensen en bedenkingen
Stichting Veilig Thuis RR
afdeling

behandelaar

Strategie

M.C.J. Jacobs

Geacht bestuur,
In uw brief van 25 september 2017 heeft u ons gevraagd om de wensen en bedenken van onze
gemeenteraad over het ontwerpbesluit tot oprichting van de Stichting Veilig Thuis RotterdamRijnmond per 1 januari 2018, voor 1 december 2017, aan u kenbaar te maken. Dat doen wij bij deze.
Positief oprichting Stichting
Nissewaard is positief over de voortvárende oprichting van de zelfstandige stichting Veilig Thuis RR,
gekoppeld aan Jeugdbescherming RR. Wij denken dat met het overgaan van de netwerkorganisatie
naar de zelfstandige stichting een organisatie ontstaat waar duidelijker koers kan worden bepaald en
waar medewerkers zich meer mee verbonden voelen. Wij verwachten dat dit een impuls geeft aan
de kwaliteit van werken en de efficiency. De koppeling aan Jeugdbescherming RR vinden wij ook zeer
positief. Wij denken dat dit beide organisaties verder brengt en versterkt.
Dilemma
Uw verzoek om fors meer bij te dragen aan de zelfstandige stichting Veilig Thuis RR stelt ons wel voor
een dilemma. De structurele begroting van Veilig Thuis wordt met 2596 verhoogd waardoor er, vanuit
onze reguliere middelen, fors minder beschikbaar is voor ons lokale veld en onze lokale
transformatie. Het geheel overziend zien we ons dilemma in dit kader ook groter worden. Waar de
begroting van de GR JR 2016 t.o.v. 2015 in euro's verlaagd werd, zien wij vanaf 2017 een stijging van
de begroting van de GR JR. Voor de begroting GR JR 2017 zijn verhogingen gevraagd voor
specialistische jeugdhulp als crisiszorg en pleegzorg. Het lukt ons dus nog niet om regionaal de
gewenste trendbreuk in de specialistische jeugdhulp tot stand te brengen. Als forse nadeelgemeente
raakt dit ons financieel en qua ambities zeer.
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Ambitie ligt op preventie en versterking lokale veld
Onze ambitie is om -met middelen die regionaal vrijkomen uit de specialistische hulp- te investeren
in het lokale veld en de lokale transformatie. Hiermee willen we daadwerkelijk de omslag maken
naar een preventievere aanpak en het sterker maken van het lokale veld als geheel (combinatie
informele en formele hulp). We willen de jeugdhulp dichterbij brengen en het sociale netwerk van
onze inwoners vergroten. Zo versterken we eigen kracht en zijn er op termijn minder verwijzingen
naar specialistische jeugdhulp/zorg noodzakeiijk. Die preventievere aanpak is de sleutel tot verlaging
van onze jaarlijkse bijdrage aan Veilig Thuis (wanneer er al (vermoedens van) kindermishandeling en
huiselijk geweld zijn) en andere specialistische jeugdhulp via de GR JR.
Mate van stijging specialistische jeugdhulp
Wij maken ons -als forse nadeelgemeente- echt zorgen over de mate waarin de begroting voor Veilig
Thuis RR en de kosten voor andere specialistische jeugdhulp stijgen. In het kader van solidariteit,
tussen voordeel- en nadeelgemeenten en gemeenten die meer ruimte hebben in hun begroting,
dient er naar onze mening regionaal meer evenwicht gevonden te worden in de mate waarin extra
middelen voor specialistische hulp zoals Veilig Thuis RR worden toegekend. In ieder geval geldt voor
ons dat het geheel aan specialistische jeugdhulp nu financieel gezien onverantwoord hard stijgt. In
dit kader pleiten wij voor meer samenhang en overzicht in de beslissingen van het AB m.b.t. de
specialistische hulp.
In het AB GGD RR/GR JR van 12 september 2017 is, ter voorbereiding op de begroting Veilig Thuis RR
2020 en verdere járen, besloten tot een evaluatie- en herijkingsproces. Dit bestaat uit twee reviews
van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis RR (een in 2018 en een in 2019). Ons verzoek is om er
gezamenlijk voor te waken dat de begroting Veilig Thuis daarmee niet uit verhouding verder stijgt.
Daarnaast waarderen wij uw toezegging om met de begroting GR JR 2020 te streven naar een
verlaging van de specialistische jeugdhulp op totaalniveau.
Uitgangspunt is voor ons dat jeugdigen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Het daarbij passende
voorzieningenniveau vraagt in onze ogen om een mix van financiële en zorginhoudelijke
maatregelen. Hieronder geven wij weer hoe wij lokaal aan onze opdracht werken.
Werken aan onze lokale opdracht
Lokaal zijn we in 2016 en 2017, ter versterking van ons lokale veld en het meer preventief werken,
gestart met verschillende innovaties als Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), jeugdteams-plus,
mentormoeders, de innovatie drang en de pilot praktijkondersteuner huisartsen jeugd-GGZ. We
versterken hiermee de samenwerking tussen informeel en formeel, lokaal en regionaal, Wmoklantmanagers, jeugd- en gezinscoaches, praktijkondersteuners en huisartsen. Vanwege de
groeiende druk op de jeugdondersteuningsteams hebben wij besloten tot een structurele personele
versterking van de jeugdondersteuningsteams per 2018. Dit gaat gepaard met een structurele
aanvullende investering van C400.000 in onze jeugdondersteuningsteams. Eveneens hebben wij
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besloten om de wachtlijsten in de JOT's aan te pakken. Dit gaat gepaard met een investering van
ruim C550.000,-. Daarbovenop start dit jaar Thuis in de Wijk. Kern van deze werkwijze is, dat we per
wijk een opdracht formuleren samen met lokale partners. Zij zijn voor ons de drijvende kracht achter
preventie. Vooralsnog verwachten wij in de loop van 2019 de eerste zichtbare effecten van de Thuis
in de Wijk.
Mochten de geschetste maatregelen onvoldoende (financieel en zorginhoudelijk) resultaat
opieveren, dan zal Nissewaard aanvullende maatregelen overwegen. Gezien de ínhoud van het
regeerakkoord beraden we ons op de bestuurlijke lobby richting rijk en VNG. Vooralsnog gaan we
ervan uit dat met het vinden van extra middelen het mogelijk is om de transformatie (lokaal en
regionaal) door te zetten.
Wensen en bedenkingen
Graag leggen wij de volgende wensen en bedenkingen bij u neer:
Wij vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen Veilig Thuis RR en het lokale veld
verder versterkt en naar wens verloopt (warme overdracht; bereikbaar; samen optrekken in
casuïstiek; poiitiezorgformulieren en aanhoudingen 8l incidenten bereiken sneller dan in de
huidige situatie het lokale veld).
Ons te steunen in de lobby voor herijking van het objectieve verdeelmodel en de zoektocht
naar extra middelen. Wellicht helpt dat ook andere deelnemende gemeenten vooruit.
Meer rekening houden met onze financiële schaarste op jeugdhulp en Wmo door de
investeringen lokaal en regionaal meer in evenwicht te laten komen. Ons verzoek is om dit te
betrekken in het evaluatie- en herijkingsproces middels de reviews t.b.v. de begroting Veilig
Thuis RR vanaf 2020. Ons verzoek is om er gezamenlijk voor te waken dat de begroting Veilig
Thuis niet uit verhouding verder stijgt.
In de begroting Veilig Thuis RR is vanaf 2018 mede een investering opgenomen om de
uitbreiding van Veilig Thuis RR (van 5X8 naar 7 X 14 uur) in het veiligheidshuis te bekostigen.
Ons verzoek is om in de reeds geplande evaluatie mee te nemen wat de extra inzet/
investering in het veiligheidshuis oplevert.
Bij het huidige Veilig Thuis RR bestaat een hoofdelijke stemverhouding. Voor ons is van
belang dat deze hoofdelijke stemverhouding -waarbij iedere gemeente in RR 1 stem heeftook blijft gelden voor de zelfstandige stichting Veilig Thuis RR per 2018. En dus niet de
stemverhouding zoals nu opgenomen in artikel 8.2 van de GR JR.
De overheveling van inkoop (van regionaal naar lokaal) verder door te zetten. Hierbij denken
wij mede aan verdere overheveling op het gebied van jeugd/onderwijs. Voor 2018 is
behandeling en onderwijs (BEO) overgeheveld. Een verdere overheveling is noodzakelijk om
het geheel op jeugd/onderwijs lokaal integraler neer te kunnen zetten. Dit in aansluiting op
de werkwijze Thuis in de Wijk.
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Wij vertrouwen op uw steun en zijn graag bereid om een toelichting te geven.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Nissewaard,
de secretaris,

re heer M.ľ.M. Weerts

de burgemeester,

Mevrouw M. Salet

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Telefoon 14 0181 E-mailgemeente@nissewaard.nl wwwnissewaard.nl

