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Geachte mevrouw Kruithof,

Op 4 maart jl. hebben wij van u een brief met referentienummer 2121.010 AK/GW ontvangen,
inzake de uitvoering van IVH/drang en ondersteuningsproducten in 2021.

Uw brief gaat in de kern om aanvulling van een financieel tekort op de uitvoering van de
drangtaken bij JBRR, nadat door uw organisatie in overleg met de 15 gemeenten een
inventarisatie is 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 u in uw begroting 2021 heeft geanticipeerd op een eerdere overname van
deze taken door de wijkteams. In eerste instantie heeft u in de hiervoor genoemde brief een
tekort 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,--. U vraagt in uw brief ook om helderheid over de wijze waarop u dient om te
gaan met het door u geconstateerde financiële verschil tussen de beschikking 2021 en de
wensen/behoeften van de gemeenten.

Naar aanleiding hiervan berichten wij u 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 u bij deze
nadrukkelijk om periodiek een overzicht te maken van de werkelijke kosten in verband met de
(extra) inzet van uw personeel. Een aanpassing van de huidige subsidiebeschikking is niet
direct noodzakelijk.

Wij verwachten van u dat u ons op ambtelijk niveau hierover informeert tijdens de
accountgesprekken die maandelijks plaatsvinden. In de Q-rapportages die hierna nog volgen
vernemen wij graag de stand van zaken ten aanzien van de extra personele inzet en hoe dit
zich financieel vertaalt.
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 uw organisatie 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.
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Tot slot vragen wij nog aandacht voor het proces van overdracht van cliënten/gezinnen.
Zoals met u besproken hebben wij besloten om met ingang van 2022 de subsidiering van Drang
met en zonder VTO en verlengde Drang voor onze regio te beëindigen. Dit houdt in dat van uw
organisatie geen regionale inzet meer wordt verwacht, tenzij er op lokaal niveau met uw
organisatie (nieuwe) afspraken worden gemaakt. Voor dit (na-)jaar 2021 verwachten we van u
dat er afspraken gemaakt worden met de gemeenten over de acceptatie van cliënten door
JBRR en de zorgvuldige overdracht van cliënten aan de lokale teams. Voor het proces van
overdracht is het van belang dat u een afwegingskader opstelt in afstemming met de gemeenten
zodat er in de uitvoering dezelfde verwachtingen zijn ten opzichte van elkaar als
samenwerkende partners.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u zich richten tot
Anthoinette Matulessy of Simon Wittenbols, via telefoonnummer 06 53542870/06 34455387 of
via mailadres ajd.matulessy@rotterdam.nl / spm.wittenbols@rotterdam.nl.

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,

Hoogachtend,

Mw. mr. S. Hammer
Secretaris / Directeur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond


