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1. Inleiding
Van JBRR hebben wij een brief met referentienummer 2121.010 AK/GW d.d. 4 maart jl.
ontvangen, inzake de uitvoering van IVH/drang en ondersteuningsproducten in 2021.

2. Gevraagd besluit
Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:
Instemmen met de antwoordbrief namens het AB aan JBRR.

3. Toelichting
De brief gaat in de kern om aanvulling van een financieel tekort op de uitvoering van de
drangtaken bij JBRR, nadat door JBRR in overleg met de 15 gemeenten een inventarisatie heeft
gedaan wat de ondersteuningsbehoefte is van deze afzonderlijke gemeenten op het gebied van
IVH in het lokale veld en de uitvoering van de reguliere drangtaken in 2021. De meeste
gemeenten geven aan pas per 1 januari 2022 klaar te zijn voor het overnemen van de IVH-
taken, terwijl JBRR in haar begroting 2021 heeft geanticipeerd op eerdere overname van deze
taken door de wijkteams. In eerste instantie is in de hiervoor genoemde brief een tekort voor de
rest van 2021 van € 1.488.379 aangegeven op de verleende subsidie 2021. Dit tekort was
gebaseerd op de planning van de gemeenten op basis van gevoerde gesprekken in januari en
februari van 2021. Het financiële tekort wordt op basis van de actuele situatie (stand 18 mei jl.)
nu geraamd op € 1.932.566,--. JBRR vraagt om helderheid over de wijze waarop ze dienen om
te gaan met het door hen geconstateerde financiële verschil tussen de beschikking 2021 en de
wensen/behoeften van de gemeenten.

De kern van de beantwoording is als volgt.
Wij zijn van mening dat financiering van het tekort op basis van de werkelijke kosten aansluit bij
de wens van de gemeenten en niet op basis van een 50-100%-principe. Wij vragen JBRR
nadrukkelijk om een periodiek een overzicht te maken van de werkelijke kosten in verband met
de (extra) inzet van het personeel. Een aanpassing van de huidige subsidiebeschikking is niet
direct noodzakelijk.
Financiering van het tekort op basis van nacalculatie, door gebruik te maken van middelen die
vanwege een onderbesteding op andere producten eventueel overblijven, is conform de
subsidieafspraken mogelijk. Dit houdt in dat een extra bijdrage van de GRJR vooralsnog niet
noodzakelijk is. We vragen van JBRR om te doen wat nodig is, dit in eerste instantie te dekken
vanuit de onderbesteding op andere JB-producten en tijdig aan te geven wanneer dit
onvoldoende blijkt. Achteraf dekken we dan datgene wat werkelijk nodig was om de drangtaken
ten behoeve van gemeenten tot 1 januari 2022 te blijven voortzetten.

4. Consequenties
Financiële consequenties:
Met JBRR wordt afgesproken dat zij ons maandelijks op ambtelijk niveau informeert over de
werkelijke kosten in verband met de (extra) inzet van het personeel. In de Q-rapportages die
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hierna nog volgen zal JBRR inzichtelijk moeten maken wat de stand van zaken is ten aanzien
van de extra personele inzet en hoe dit zich financieel vertaalt.

Personele consequenties:
Met deze zekerheid kan JBRR personeel ingezet houden voor het ten behoeve van gemeenten
uitoefenen van de drang- en IVH-taken tot eind 2021.

Juridische consequenties:
-

5. Vervolgprocedure
Communicatie:
Brief na 2 juli versturen aan JBRR

Planning:
-


