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Onderwerp:
Toekenning extra middelen n.a.v. productie Q3 en jaareindeverwachting

Gevraagde beslissing:
Instemmen met toekenning van een hogere subsidie aan het Leger de Heils Jeugdbescherming,
JBRR/WSG en FlexusJeugdplein vanwege de hoger uitvallende productie.

Financiële/personele consequenties:
Er zal een aanvullende subsidie worden verleend aan FlexusJeugdplein van € 450.000 voor de hogere
productie pleegzorg.
Er zal een aanvullende subsidie worden verleend van € 1.980.000 aan de GI’s (Leger des Heils (LdH)
ad. € 480.000 en JBRR/WSG ad. € 1,5 miljoen) voor de hogere productie drang/dwang.

Samenvatting
Vanuit de rapportage over de Q3 worden een aantal knelpunten geïdentificeerd. Voorgesteld wordt om de
knelpunten die voortkomen uit een hogere productie de subsidieverleningen aan deze instellingen te
verhogen. Dit betreft:
a.
Overproductie pleegzorg bij FlexusJeugdplein van € 450.000. Deze hogere productie wordt onder
andere veroorzaakt door niet acteren van de meeste gemeenten op meldingen gewijzigd gezag
buiten de regio Rijnmond;
b.
Hoger uitvallende productie en daarmee samenhangende kosten bij Leger des Heils (LdH) ad.
€ 480.000 en WSG van € 1,5 miljoen.
Bovenstaande laat onverlet dat de afrekening van de gesubsidieerde partijen zal gebeuren op basis van
de daadwerkelijk gerealiseerde subsidiabele productie met een maximum van het verleende bedrag.

Toelichting:
Onderstaand wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de geconstateerde knelpunten.
a.

Overproductie pleegzorg bij FlexusJeugdplein (FJP) van € 450.000 voor 2017
De huidige stand van zaken is dat er een verwachte overproductie van € 450.000 is voor 2017.
De belangrijkste oorzaak is gelegen in het niet volledig uitvoeren van het woonplaatsbeginsel door
de meeste gemeenten (na een signaal van FJP), waardoor betreffende gemeenten pleegzorg
financieren voor kinderen die conform het woonplaatsbeginsel niet onder hun gemeente vallen.
Een eerste globale analyse van FJP laat zien dat het zeker om 30 tot 50 zaken gaat. Uitgaande
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van een gemiddelde kosten van € 13.000 per cliënt per jaar is de geconstateerde overproductie
hiermee te verklaren.
Als gevolg van een verhuizing, of een wijziging in het (ouderlijk) gezag kan de verantwoordelijke
gemeente op basis van het woonplaatsbeginsel wijzigen. Vanuit de regio Rijnmond is FJP
gevraagd om de financiering van pleegzorg bij niet gecontracteerde aanbieders uit te voeren. Dit
betekent dat de verantwoordelijke gemeente akkoord geeft en FJP de bekostiging op zich neemt.
Hiervoor ontvangen zij een subsidie vanuit de GRJR.
Voor wijzigingen in het woonplaatsbeginsel waarbij FJP de indruk had dat het woonplaatsbeginsel
als gevolg van een verhuizing of een wijziging in het (ouderlijk) gezag van jeugdige wijzigde heeft
FJP gedurende heel 2017 meldingen gestuurd aan de deelnemende gemeenten. Het is vervolgens
aan de individuele gemeente om contact op te nemen met de ontvangende gemeente, zodat
afspraken gemaakt kunnen worden over een warme overdracht en een overname van de
financiering. FJP constateert dat de opvolging van gemeenten op deze meldingen minimaal is en
er daardoor 30 tot 50 cliënten door de regio worden gefinancierd die conform het
woonplaatsbeginsel door een andere gemeente gefinancierd zouden moeten worden.
Om deze kosten in 2018 niet nogmaals ten laste te laten komen van de gemeenten in de regio
Rijnmond is het voorstel om FJP te vragen nogmaals de signalen door te geven aan de
gemeenten. Conform de landelijke afspraken is het vervolgens aan de gemeenten om contact op
te nemen met de ontvangende gemeente en afspraken te maken over de overdracht van de
verantwoordelijkheid. Deze werkwijze biedt geen oplossing voor de reeds gemaakte kosten, omdat
formeel niet met terugwerkende kracht de financiering i.h.k.v. het woonplaatsbeginsel gewijzigd
kan worden. Gemeenten kunnen hierover vanzelfsprekend wel het gesprek voeren met de
ontvangende gemeente.
b.

Overproductie bij Leger des Heils (LdH) (€ 480.000) en JBRR/WSG (€ 1,5 miljoen)
Bij de GI’s is sprake van een hogere instroom dan geprognosticeerd en daarmee een hogere
productie. Bij met name het LdH en de WSG zien we dat de oorspronkelijk verwachte productie
wordt overschreden. .
De oorzaak is gelegen in het feit dat er sprake is van relatief veel vots’en en verlengingen van
drang vanwege de lange doorlooptijden bij het afhandelen van onderzoeken door de Raad voor de
Kinderbescherming. Het beeld is dat dit een verlengend effect heeft op de betrokkenheid van de
GI’s als geheel. De sturing door de organisaties is beperkt, omdat de aanvraag voor drang via de
gemeentelijke toeleiding op het JB-plein verloopt en dwang opgelegd wordt door de rechter.
Derhalve is het reëel om de vraag om de hogere productie te vergoeden te honoreren. Het effect
voor 2018 is mede afhankelijk van de in- en uitstroom in de komende maanden. De mogelijkheden
hiervoor zullen nader uitgewerkt moeten worden.
De langere doorlooptijden van de RvdK zijn een gevolg van een landelijk en ook in de regio
Rijnmond geconstateerd probleem dat de personeelstekorten oplopen. Dit geldt ook de andere
vormen van jeugdhulp en de GI’s. Het personeelstekort is in het gedwongen kader met name sterk,
omdat het werk bij een GI als ‘zwaar’ ervaren wordt. Veel (potentiële) medewerkers kiezen liever
voor lichter werk bij een lokaal team of een zorgaanbieder. Zeker jonge, onervaren krachten staan
niet te springen voor een functie bij een GI, hetgeen de ‘vijver’ van potentieel personeel nog kleiner
maakt.
JBRR/WSG en LdH geven aan dat het personeelstekort extra kosten met zich meebrengt, omdat
nieuw personeel nog niet de volledige caseload kan draaien en de (aanvullende) opleidingen niet
begroot zijn binnen de tarieven. Gezien het feit dat deze kosten niet direct aan productie
gerelateerd zijn moeten deze binnen de lopende exploitatie of de daarvoor bestemde risicoreserve
opgevangen moeten worden. Dit heeft weliswaar tot gevolg dat het vermogen van de organisatie
om risico’s op te vangen afneemt, maar vanuit de GRJR betreft dit niet subsidiabele kosten.

Bijlagen:
geen
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