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Bijlage(n) : 1) Bovenregionaal plan driemilieuvoorzieningen

1. Inleiding

Deze agendapost betreft het uitbrengen van een advies door het AB aan coördinerend 

gemeente Rotterdam over het bovenregionaal plan van het landsdeel Zuid-West over de 

specifieke uitkering (SPUK) Driemilieuvoorzieningen. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

1. Uitbrengen van een positief advies aan coördinerend gemeente Rotterdam over het 

bovenregionaal plan van het landsdeel Zuid-West voor de SPUK Driemilieuvoorzieningen.

2. Bij het vorige beslispunt het voorbehoud te maken dat met de ombouw van 

driemilieuvoorzieningen gemoeide frictie- en ontwikkelkosten niet ten laste van de 

regiogemeenten mogen komen. 

3. Toelichting

Deze SPUK betreft een budget van € 6,6 miljoen met door het Rijk aangewezen 

jeugdhulpaanbieders Enver, iHUB, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, ’s Heerenloo en het Leger 

des Heils. Evenals bij de andere SPUK’s is Rotterdam aangewezen als coördinerend gemeente 

en moeten afspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieders en de vijf jeugdhulpregio’s in 

de provincie. Rotterdam moet uiterlijk eind 2022 een bovenregionaal plan indienen bij het 

ministerie van VWS, waarna de aanbieders nog een half jaar hebben om voor de eigen 

organisaties concrete vastgoedplannen op te stellen.

Vanuit Rijnmond zitten ± 215 kinderen in driemilieuvoorzieningen die voldoen aan de in de 

regeling opgenomen beschrijving hiervan. Van deze kinderen zijn er 121 bij aanbieders buiten 

de regio geplaatst, zoals bij Pluryn, iHUB Harreveld, Fier, Koraalgroep en D3. Een streven 

vanuit zowel deze regeling als de regiovisie is om kinderen thuisnabij te plaatsen. 

Uitgangspunten bij deze SPUK zijn thuisnabijheid en kleinschaligheid. ‘Thuisnabij’ zowel in de 

zin van fysieke spreiding in de regio als in de zin van het betrekken van ouders, familie en 

vrienden bij het dagelijks leven in de woonvoorziening. Ten aanzien van kleinschaligheid geldt 

dat de insteek is dat het aantal jongeren op een woonvoorziening wordt teruggebracht naar 

maximaal 6. Dit bevordert het welzijn van de jongeren en maakt meer individuele aandacht 

mogelijk. Dit sluit aan bij onze regiovisie. Daarom wordt u geadviseerd in te stemmen met de 

inhoud van het bovenregionaal plan. 
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De subsidie betreft kosten voor verbouwing van vastgoed en daarmee samenhangende 

frictiekosten (zoals leegstand tijdens een verbouwing), de regio’s zijn verantwoordelijk voor 

zorgkosten en daarmee samenhangende frictie- en ontwikkelkosten (zoals opleidingskosten 

voor personeel). Het standpunt van het landsdeel is dat deze laatste kosten niet voor de 

gemeenten moeten zijn. Het ministerie houdt hier echter aan vast. Vanwege de hoge kosten die 

onze regio maakt voor jeugdhulpplus en de intensieve ambtelijke en bestuurlijke inzet op dat 

dossier wordt u geadviseerd niet nu nog een traject aan te gaan met forse investeringen door en

daarmee samenhangende risico’s voor de GRJR. Dit te meer omdat een extra ingewikkeldheid 

bij deze SPUK is dat dit zes aanbieders betreft. Daardoor moet met veel belangen rekening 

worden gehouden en is het risico groter op het ontstaan van frictie tussen partijen. Over de 

inhoud van het bovenregionaal plan wordt dus positief geadviseerd, maar niet over het mede 

bekostigen van deze beweging door de regiogemeenten. Dit uitgangspunt wordt gedeeld door 

de andere regio’s. Een besluit om niet nu financieel bij te dragen aan kosten van transformatie 

voor deze vorm van zorg leidt mogelijk tot een reactie vanuit het ministerie.

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

Deze SPUK heeft geen consequenties voor het inkoop-/bekostigingsmodel van de GRJR-12 of 

MVS. MVS heeft niet te maken met één van de betrokken zorgaanbieders. Voor de GRJR-12 

geldt dat bij deze SPUK niet wordt ingezet op het ontwikkelen van alternatieve vormen van zorg.

Financiële consequenties:

De specifieke uitkering driemilieuvoorzieningen zelf heeft geen financiële consequenties. Het 

betreft subsidie voor kosten van aanbieders voor het ombouwen van locaties naar kleinschalige 

woonvormen inclusief hiermee samenhangende frictiekosten. Coördinerend gemeente 

Rotterdam kent aanbieders subsidie toe op basis van een op te stellen vastgoedplan per 

aanbieder. Via het in het tweede beslispunt opgenomen voorbehoud wordt verzekerd dat de 

GRJR-12 niet met onvoorziene kosten worden geconfronteerd voor bijvoorbeeld 

methodiekontwikkeling.

Een uitgangspunt van deze specifieke uitkering is kleinschaligheid. Het terugbrengen van 

groepsgrootte van meest 9 jongeren naar 6 leidt tot een hogere kostprijs per bed. De vaste 

lasten en de gelijkblijvende personele inzet (waardoor meer individuele aandacht mogelijk 

wordt) moeten immers over minder bedden worden verdeeld. 

Personele consequenties:

Geen.

.

Juridische consequenties:

Geen. Mogelijk dat het niet bekostigen van zorggerelateerde frictiekosten door de GRJR-12 wel 

leidt tot het opnemen van contact door het ministerie van VWS. 

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Geen.
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Planning:

Uiterlijk op 23 december moet het bovenregionaal plan worden ingediend bij het ministerie van 

VWS. Aanbieders hebben tot halverwege 2023 om vastgoedplannen op te stellen. Uiterlijk eind 

2024 moeten de SPUK-middelen zijn besteed. 
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