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Geachte raad, 

 

Uw gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) samen 

aan de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp, van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).  

 

Voorlopige Jaarstukken 2020 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u ter kennisname de Voorlopige 

Jaarstukken 2020 toe. Momenteel controleert onze accountant de Jaarrekening. De Jaarstukken 

zullen door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2021 worden vastgesteld. De jaarstukken laten een 

negatief resultaat zien dat het saldo is van incidentele meevallers (onderuitputting subsidie) en 

incidentele tegenvallers (correcties resultaat voorgaande boekjaren) maar dat deels ook bestaat 

uit een structureel tekort op de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp.  

 

Ontwerp Begroting 2022 

Bijgaand vindt u ook de Ontwerp Begroting 2022. Wij stellen u graag tot uiterlijk 11 juni 2021 in 

de gelegenheid om uw zienswijze op deze begroting naar voren te brengen. Het algemeen 

bestuur zal op 2 juli 2021 definitief besluiten over de Begroting 2022.  

 

Aansluiting op Kadernota 2022 van de GRJR 

De Ontwerp Begroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in 

de Kadernota 2022 van de GRJR. In het najaar hebben wij deze Kadernota aan u voorgelegd 

voor een reactie en uw reactie is betrokken bij de verdere uitwerking in de Ontwerp Begroting. In 

het Programmaplan, hoofdstuk 2, kunt u meer hierover lezen. 

De Kadernota 2022 gaat uit van een (financiële) stabilisatie van de regionale jeugdhulp. Ook 

gaat de Kadernota alvast uit van een gestage uitgavenreductie door jaarlijkse 

besparingsopbrengsten die moeten voortvloeien uit de transformatie van de jeugdhulp. Hiermee 

sluit de Kadernota en ook de Ontwerp Begroting 2022 aan bij de Regiovisie op de Jeugdhulp. 

 

Ontwikkelingen in het financieel perspectief 

De Corona pandemie is een onzekere factor in het financieel perspectief voor de regionale 

jeugdhulp. De toch al bestaande zorg over de wachttijden voor jeugdhulp is hierdoor versterkt. 

Daarnaast is inmiddels het AEF-rapport uitgebracht waarin structurele financiële tekorten voor 

de (lokaal en/of regionaal georganiseerde) jeugdhulp worden blootgelegd. Naar aanleiding 

hiervan bezint de rijksoverheid zich op beschikbaarstelling van extra middelen. Overleg tussen 

VNG en het ministerie van VWS hierover wacht op uitkomst van arbitrage. Wanneer landelijk 

een beslissing volgt over eventuele beschikbaarheid van extra middelen is op dit moment 

onduidelijk.  

Het AEF-rapport geeft ook een indicatie van besparings(on)mogelijkheden ten aanzien van 

specialistische jeugdhulp. 
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Omdat een realistische begroting wenselijk is, heeft het algemeen bestuur momenteel 

scenario’s in onderzoek die recht doen aan: 

a. De gewenste opbouw van de lokale zorg zoals de transformatie (zoals nader uitgewerkt in 

de regiovisie) van ons vraagt; 

b. Zorgen over wachttijden in de regionale jeugdhulp, deels tijdelijk (corona), deels al langer 

schurend en ook door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerd. 

 

Naar aanleiding van de eerste inzichten beziet het bestuur van de GRJR of de financiële kaders 

voor 2021 en/of 2022 aanpassing behoeven. Het algemeen bestuur zal hierover op 2 juli 2021 

beslissen, rekening houdend met zowel deze nieuwe ontwikkelingen als met uw zienswijze. 

Heel concreet betekent dit dat het bestuur in juli mogelijk een hogere begroting 2022 en een 

ontwerp begrotingswijziging 2021 zal vaststellen, waarbij ‘wordt gedraaid aan de volgende 

knoppen’: 

- inboeken van besparingseffecten van transformatieplannen 

- bijramen van autonome groei c.q. structureel tekort volgens jaarrekening 2020  

- financieel doorvoeren van de knip tussen dwang- en drangtaken voor de jeugdbescherming 

- extra inzetten op wachttijdbeperking, mogelijk met extra geld vanuit VWS 

- bijramen voor (meerjarig incidentele) meer en zwaardere hulpvraag door Corona 

- regionaal inzetten van extra Rijksmiddelen die mogelijk resultaat zijn van de VNG-lobby op 

basis van het AEF-rapport. 

 

Uw zienswijze kunt u per post en/of per mail indienen via: 

 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

T.a.v. de heer J. Buningh 

Postbus 70014 

3000 KS  Rotterdam 

jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl 

 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR, 

 

 

 

 

J. Bokhove      S. Hammer 

Voorzitter      Secretaris a.i. 
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