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Onderwerp: zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

Geachte heer Houtman,
In uw brief van 16 april 2018 heeft u ons verzocht om vóór 25 juni a.s. onze zienswijze
met betrekking tot de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te
maken zodat het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 de begroting kan vaststellen.
De raad heeft bij hoofde van Commissie Samenleving op 14 mei 2018 kennis genomen van
de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019. In deze brief laten wij u
weten hoe wij hierover denken.
Gewijzigde begroting 2018
Wij staan achter het streven van de GRJR om in de jeugdhulp meer te sturen op
resultaten, de nieuwe resultaatfinanciering is daar een mooi middel in. Tegelijkertijd
maken wij ons wel zorgen over de signalen die wij krijgen met betrekking tot de stijging
van de kosten in de specialistische jeugdhulp. Signalen dat de kosten mogelijk met meer
dan 12% zullen stijgen vinden wij zorgelijk. Wij verzoeken de GRJR dan ook om zorgvuldig
de prijsonderzoeken uit te voeren en dit geheel goed te monitoren.
Daarnaast vragen wij opnieuw aandacht voor de situatie van Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond. De afgelopen jaren is hier fors in geïnvesteerd en dit is het moment om
zichtbaar te maken wat deze investeringen in kwaliteit hebben opgeleverd. Wij vragen de
GRJR dan ook om aandacht te blijven vragen voor het terugdringen van wachtlijsten die
zich dan, naar verwachting, zullen vertalen in verbeterde beoordelingen door de inspectie.
Ontwerpbegroting 2019
De begroting 2019 wijkt op één belangrijk onderdeel af van de begroting 2018, maar ook
van de ramingen voor 2020 en verder, en dat is op de kosten van de
uitvoeringsorganisatie. Hierin is een formatieve uitbreiding van de omvang meegenomen
voor de inzet van 2,75 fte. Dit zorgt voor een overschrijding van €400.000 op het budget
met een max van 1,5 miljoen euro die eerder is vastgesteld. De onderbouwing van deze
extra kosten vinden wij mager en er ligt geen onderzoek naar de reële uitvoeringskosten
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aan ten grondslag zoals dat wel voor 2020 in de planning ligt. Daarnaast constateren wij
dat er in de afgelopen jaren enkele taken overgeheveld zijn naar de lokale gemeenten en
dat dit geen daling heeft veroorzaakt in de uitvoeringskosten van de GRJR. Wij verzoeken
dan ook dat het onderzoek naar de reële uitvoeringskosten heel zorgvuldig en
onafhankelijk wordt uitgevoerd waarbij de opdracht verstrekking in overleg met de
regiogemeenten plaatsvindt. Desalniettemin gaan wij voor 2019 akkoord met de eenmalige
formatieve uitbreiding van de omvang van de uitvoeringsorganisatie.

Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen en aanbevelingen meeneemt in de verdere
besluitvorming rondom de gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw D. Slingerland via 0181 471130 of via e-mailadres
d.slingerland@brielle.nl.
Hoogachtend,
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