Onderdeel van de Zomerbrief GR PG&Z [vergadering DB d.d. 11
september 2015]

Evaluatie RIGG, september 2015
In juni van dit jaar hebben wij aan u een actueel overzicht van de uitvoeringstaken van de RIGG tot
dan toe, voorgelegd. Dit overzicht heeft gediend als eerste aanzet voor de evaluatie van de RIGG van
september 2015.
Hierbij bieden wij u deze evaluatie aan die een breder inzicht geeft in de taakuitvoering van de RIGG
qua inhoud van de taken, de processen, communicatie en begroting. In uw vergadering in juli heeft u
aangegeven een beknopte en transparante evaluatie, in de lijn van de aanzet, op prijs te stellen.
In deze evaluatie gaan we in op de hoofdtaken van de RIGG, de extra taken, de programma
organisatie, communicatie en de financiële stand van zaken en bieden een nieuwe begroting voor
2016 aan. Tot slot gaan we in op het beeld over de RIGG en de wijze waarop de RIGG om gaat met de
dilemma’s van tijdelijkheid, de wens om niet te groeien, afgezet tegen de groeiende behoefte van
gemeenten aan advies of extra inzet. En geven we aan wat een reëel moment is voor het perspectief
van samenwerking tussen de 23 gemeenten en wat van de RIGG kan worden verwacht.
 Hoofdtaken RIGG
De hoofdtaken van de RIGG, te weten inkoop, monitoring en advies zijn belegd.
Inkoop
De inkoop van de jeugdhulp voor de komende jaren (na 2015) is laat op gang gekomen, dit heeft voor
een groot deel te maken met de bestuurlijke besluitvorming. Ook de samenhang met de
solidariteitsdiscussie is van invloed geweest op de planning. Het besluit om voor de komende jaren
gezamenlijk in te kopen, is bevestigd en de keuze om ook nog voor de komende jaren financieel
solidair te zijn, wordt in de colleges bevestigd. Momenteel is de inkoop voor 2015 gaande, er is een
keuze gemaakt voor een vorm van Europese aanbesteding die samenwerking en vernieuwing
stimuleert en ruimte biedt aan lokale aanbieders. Er hebben zich ruim 140 aanbieders ingeschreven
en er is een totale omvang van 300 inschrijvingen op het jeugdhulpaanbod ingediend. Samen met de
gemeenten worden het inhoudelijke en financiële aanbod beoordeeld, hetgeen in september zal
leiden tot een gunningsdocument. Hoewel het een omvangrijke klus is en een ambitieuze vorm van
aanbesteding, ontvangen we veel positieve reacties van aanbieders en zijn we zeer tevreden met het
aanbod en het proces tot nu toe. Voor deskundige begeleiding op de Europese aanbesteding van de
jeugdhulp huren we externe aanbestedingsdeskundigheid in.
Nieuw is de inkoop van de medische jeugdhulp door ziekenhuizen. Deze is in 2015 nog een jaar door
de zorgverzekeraars ingekocht, nu is deze jeugdhulp ook naar de gemeenten overgegaan. Met de
ziekenhuizen zullen afzonderlijke afspraken gemaakt moeten worden, het tijdstip van bekendmaking
van dit besluit is te laat voor de termijnen van de aanbesteding.
Monitoring
We weten hoe we de inhoud en financiën van de jeugdhulp zouden willen monitoren; een eerste
kwartaalrapportage is in juni aan u voorgelegd. In de maand september volgt de 2e meer financiële
kwartaalrapportage. Het beeld is echter niet compleet. Een goed overzicht van de zijde van de
zorgaanbieders ontbreekt, ze zijn traag met het factureren en nog niet allemaal in staat om uniforme
rapportages te leveren. Hun administratie is daar nog niet op ingericht. Ook vanuit ons eigen
informatiesysteem Suite4jeugd is het beeld nog niet compleet, de informatie over de kinderen in
zorg is nog niet volledig ingevoerd bij alle gemeenten.
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Op dit moment voeren we een analyse uit die zou moeten leiden tot een beter inzicht in de
uitputting of juist onderuitputting van de budgetten. Per 1 oktober a.s. willen we aan het DB een
voorstel voorleggen om deze uitputting of onderuitputting te herverdelen, dan wel aan te vullen uit
de gemeentelijke (PGB) middelen. Ook werken we samen met een aantal gemeenten aan een
controle protocol i.v.m. de benodigde accountantsverklaring voor rechtmatigheid van de uitgaven.
Berichtenverkeer, Suite4Jeugd en overige ICT
Om inzicht te krijgen in het aantal cliënten in zorg, om hiermee de ingediende facturen op juistheid
te kunnen controleren en algemeen om goed te kunnen monitoren, is de Suite4jeugd ingericht. Dit is
het transportmiddel om berichtenverkeer tussen aanbieders en gemeenten mogelijk te maken.
Omdat het landelijk gegevensknooppunt nog steeds onvoldoende werkt, is al in een vroeg stadium
besloten een Groningse portal in te richten waarmee het regionaal berichtenverkeer mogelijk is
geworden. In de berichten worden productcodes verzonden. Vanwege het enorm aantal
productcodes is in Groningen de keuze gemaakt om containercodes te maken die in de
gemeentelijke backoffices bij een zorgtoewijzing gebruikt kunnen worden.
In juli heeft de VNG bericht doen uitgaan dat ze een nieuwe versie van de productcodes hebben
gelanceerd en worden alle gemeenten geadviseerd om hiervan gebruik te maken. Dit is een
complexe operatie omdat alle systemen bij de gemeenten, de zorgaanbieders en de RIGG dan
opnieuw moeten worden ingericht. We voorzien daarin de nodige knelpunten. Daarnaast moet het
aansluiten bij de inkoop categorieën die in de aanbesteding zijn gehanteerd. O.a. vragen we
aanbieders Hulp- en OndersteuningsCombinaties (HOC’s) aan te bieden vanuit de wens om voor
kinderen een integraal traject in plaats van enkelvoudig hulpaanbod in te kopen. Deze HOC’s hebben
nog geen code in het huidige systeem. De RIGG zal hierover een advies voorbereiden.
Advies & Transformatie
Toegang: in de basisteams in onze regio wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe taken
en rollen. Net als in andere delen van het land gaat dit gepaard met een aantal opstartproblemen.
Het Advies- en Ondersteuningsteam Toegang van de RIGG onderzoekt de mogelijke knelpunten,
maar inventariseert ook de positieve ontwikkelingen. Het rapport van dit ondersteuningsteam voor
de toegang is in augustus gereed en ligt voor ter bespreking. Op verzoek van de gemeenten is een
helpdesk bij de RIGG ingericht, waar gemeenten en zorgaanbieders terecht kunnen met hun vragen.
Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
De expertpool wordt vooralsnog aangestuurd door de RIGG. Bij meer complete
ondersteuningsvragen of bij zorgen over de veiligheid van een jeugdige kunnen de medewerkers van
het basisteam een beroep doen op medewerkers uit de expertpool: voor consultatie, advies en
specialistisch casemanagement. De werking van de huidige expertpool leidt tot veel klachten bij de
wijkteams (niet te bereiken en te ver weg) maar ook tot zorgen bij de zorgaanbieders ( we worden
niet geconsulteerd). Om de werking van de expertpool te optimaliseren (zie ook het adviesrapport
Toegang) wordt tijdelijk voor de duur van een jaar een coördinator aangetrokken.
De transformatieopdrachten zijn vastgesteld en voorzien van een trekker. Ook zijn per opdracht,
twee beleidsambtenaren jeugd van de gemeenten betrokken en vindt over de voortgang geregeld
terugkoppeling plaats. Onlangs zijn de opdrachten gepresenteerd aan de wethouders jeugd en de
bestuurders van de zorginstellingen. We verwachten de opbrengsten van de
transformatieopdrachten in het jeugdhulpaanbod van 2016 terug te zien.
 Extra taken RIGG
Er zijn in het afgelopen jaar veel extra taken aan de RIGG toegevoegd. Dit heeft voor een deel te
maken met aanvullende informatie over jeugdhulponderwerpen vanuit o.a. de Rijksoverheid en met
de signalering van een aantal aandachtspunten c.q. knelpunten in de uitvoering van de nieuwe
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Jeugdwet. Of er is de wens van gemeenten om een bepaald nog te ontwikkelen vraagstuk
gezamenlijk op te pakken en de RIGG dit te laten coördineren.
Een overzicht van de extra taken van de RIGG:
Relatie met onderwijs en zorgarrangementen
In het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs
worden de ontwikkelopgaven (zoals de onderwijszorgarrangementen) afgestemd met de
transformatieopdrachten die we met gemeenten en aanbieders voor de jeugdhulp hebben ingezet.
Ook worden de routes naar jeugdhulp afgestemd en in het bijzondere geval van dyslexie, stellen we
voor een convenant af te sluiten met het onderwijs, de 23 gemeenten en de aanbieders van dyslexie.
Dit convenant ligt momenteel bij de colleges en zal bijdragen aan het stroomlijnen van de instroom
naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexiehulp (EED). Hiermee hopen we ook het financiële knelpunt op te
lossen. Om dat te bereiken zijn de zorginhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden tussen
onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in het convenant beter belegd.
Onderzoek jongerenplatform
De voorbereidingen voor het jongerenplatform zijn in volle gang. Er is inmiddels een plan van aanpak
gereed dat met vele betrokkenen tot stand is gekomen. Na de zomer zal het uitvoeringsplan aan het
DB worden voorgelegd en kan in het najaar het platform worden ingericht.
Cliëntenparticipatie
Met zorgbelang voeren we regelmatig gesprekken over de signalen die bij hen binnenkomen en de
wijze waarop we deze informatie meenemen in de rapportages. Op dit moment zijn er geen signalen
dat de transformatie leidt tot meer klachten. Zorgbelang zal zitting krijgen in de Programmaraad.
De cliëntenvertegenwoordigingen van de aanbieders hebben samen een platform opgericht en in
overleg met hen is een regelmatig contact afgesproken en zijn ze uitgenodigd om deel te nemen in
de nog op te richten Programmaraad. Ook zij hebben positief gereageerd.
Programmaraad
Gezien de vele extra werkzaamheden in de eerste helft van 2015 is besloten na de zomer een
Programmaraad samen te stelen.
Vliegende brigade, het Advies- en Ondersteuningsteam Toegang en de helpdesk
De Vliegende Brigade is in april 2015 van start gegaan als een team dat assistentie kan verlenen bij
het wegwerken van achterstanden bij de gemeenten (back offices). De leden van het team zijn door
de RIGG opgeleid en worden vanuit de RIGG aangestuurd. Er is een groot beroep gedaan op deze
‘brigadiers’. (loopt tot eind augustus 2015)
Het Advies- en Ondersteuningsteam Toegang is een team dat met name de werking van de toegang
in de basisteams onderzoekt door alle gemeenten te bezoeken en met hen in gesprek te gaan. Er is
gekeken naar wat er goed gaat, wat beter kan en eventuele suggesties c.q. oplossingen zijn direct
aan de gemeenten meegegeven. De opbrengst per gemeente/regio wordt geanalyseerd en in een
plan verwerkt ten behoeve van alle gemeenten. Het plan is gereed en ligt voor ter bespreking.
De helpdesk van de RIGG is uitgebreid. Er komen vanaf 1 januari 2015 veel vragen bij de RIGG
binnen, vanuit alle kanten. Om al deze vragen op tijd van een goed antwoord te voorzien, is de
helpdesk – zowel telefonisch als per mail – 5 dagen per week bereikbaar.
Onderzoek en kwaliteit
Op dit moment participeert de RIGG in 3 onderzoeken:
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1. C4Youth onderzoekt met aanbieders en gemeenten de werking van de nieuwe
basisondersteuning. Voor dit onderzoek is een aanvraag bij ZON&W ingediende; deze is half
augustus goedgekeurd.
2. Ook bij ZON&W is inmiddels goedgekeurd het onderzoek in samenwerking met de jeugdhulp
Friesland en Groningen (Elker); dit is een specifiek onderzoek naar de aanpak bij
vechtscheidingen.
3. Tot slot heeft JB Noord met onze instemming en in samenwerking met de Drentse RIGG een
aanvraag ingediend voor SWING gelden die de effectiviteit van preventieve
jeugdbescherming gaan onderzoeken.
De werkgroep Onderzoek & Kwaliteit levert daarnaast input voor de inkoop 2016/17.
Bovenregionale transformatie en inkoop
Naast de bovenregionale inkoop van de gesloten Jeugdhulp, het Poortje, is voor de komende twee
jaar afgesproken de bijzonder specialistische jeugdhulp ook bovenregionaal in te kopen. Het gaat hier
om specialistische expertise en voorzieningen, denk aan het specialistische aanbod van Accare, VNN,
Ambique en Reik, maar ook van VNN en GGZ Drenthe, die in enkele gevallen nodig is, maar alleen op
bovenregionaal niveau in stand gehouden kan worden. Deze inkoop is hiermee uitgesloten van de
Europese aanbesteding. Dit geldt overigens ook voor de inzet in de Toegang door medewerkers van
de GGD. Met de GGD wordt een gesprek gevoerd dat zal leiden tot afspraken voor 2016, die in een
contract worden vastgelegd.
Herbeoordeling
Begin 2014 zijn we gestart met jeugdhulp cliënten die onder het overgangsrecht vallen. Het
overgangsrecht bestaat tot uiterlijk 31 december 2015. Zonder een aanvullend besluit van de
gemeente vervalt per die datum de aanspraak op jeugdhulp. Echter in een groot aantal gevallen (ca.
5000 cliënten in de provincie Groningen) zal er sprake zijn van een gewenste voortzetting van de
jeugdhulp. Er dient een proces georganiseerd te worden tussen ouders/cliënten, zorgaanbieders en
gemeenten om dit proces van herbeoordeling effectief (voor transformatiedoeleinden) en efficiënt te
laten verlopen. Vanuit de RIGG wordt samen met enkele gemeenten en zorgaanbieders eind
augustus een advies uitgebracht hoe met deze ingewikkelde materie kan worden omgegaan.
Gemeenten zullen er rekening mee moeten houden dat de aanpak kan leiden tot extra kosten omdat
de lokale toegang onvoldoende capaciteit heeft om het herbeoordelen binnen de staande
organisatie op te pakken
MEE
De RIGG heeft samen met de regionale programmamanager WMO de advisering over MEE voor het
bestuurlijk OOGO en het DB voorbereid. De advisering betreft de toekomst van de organisatie van
MEE en de onderbrenging van de functies.
CORV/IJ
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is voor het beveiligde berichtenverkeer in het justitiële
kader, CORV ingericht. Omdat de aansluiting van de gemeenten niet gereed was op 1 januari 2015, is
voor de duur van dit jaar met JB Noord afgesproken dat de berichten via hen verlopen. Wenselijk is
dat bij alle gemeenten een aansluiting gaat werken. De RIGG adviseert en ondersteunt de gemeenten
op dit onderwerp.
Bij de overgang van de Toegang naar de gemeenten, zijn de oud BJZ medewerkers van de Toegang
overgegaan naar de GGD. Regionaal werden alle zorgtoewijzingen en voortgang van de hulp in IJ
geregistreerd, dit systeem bleef voor de medewerkers van de Toegang (werkzaam bij de GGD) tot 1
juli van dit jaar beschikbaar. De RIGG heeft samen met de GGD een advies voorbereid omtrent
verlenging van de beschikbaarheid van IJ tot 31-12. In de 2e helft van dit jaar kan dan een advies
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worden voorbereid over een keuze voor een regionaal beveiligd informatie-en dossiersysteem
(eventueel in aansluiting op een landelijk systeem) of voor afschaffing.
Zorg voor jeugd (zorg coördinatie)
Het contract voor ons regionale Zorg voor Jeugd systeem met Pink Roccade liep met ingang van 1 juli
van dit jaar af. Tevens was er behoefte aan een nieuwe en andere invulling van de functie van
zorgcoördinatie in de wijkteams van gemeenten. Samen met een aantal gemeenten is door de RIGG
een advies geschreven en is het contract (onder beheer van de gemeente Groningen) voor een jaar
verlengd. Ook dit komend jaar zullen een aantal advies- en ondersteuningstaken worden uitgevoerd,
met name moet de wenselijke situatie voor de zorg coördinatie nog worden ingevuld en moet daarna
een besluit worden genomen over een langduriger contract voor Zorg voor Jeugd.
Ouderbijdrage
Een van de vergeten onderwerpen bij de invoering van de nieuwe jeugdweg is de ouderbijdrage, een
bijdrage die ouders moeten leveren wanneer hun kinderen zorg ontvangen. Aangezien dit tot veel
politieke discussie heeft geleid is het besluit voor dit jaar uitgesteld, volgend jaar zal nog een besluit
genomen moeten worden in iedere gemeente, hoe en of de ouderbijdrage wordt geïnd. De RIGG
ondersteunt de gemeentelijke voorbereiding voor besluitvorming.
 Conclusies
De opsomming van de taken van de RIGG bevestigt het vermoeden dat, de wens van de gemeenten
dat de RIGG een tijdelijke en kleine organisatie moet blijven, op gespannen voet staat met de
behoefte aan advisering op nieuwe vraagstukken die in de loop van het jaar zich aandienen. Immers
de lijst van extra taken is langer dan de lijst met hoofdtaken. Dat het toch gelukt is alle taken af te
ronden en om binnen de begroting te blijven is mede dankzij de inzet van de gemeentelijke
beleidsambtenaren die in de RIGG werken en die samen met de vaste bezetting een grote inspanning
hebben geleverd. Voor een aantal extra taken is overigens extra financiering geregeld, zie de
financiële bijlage. Daarnaast had de programmaorganisatie voor de transformatie in 2014 een
restant van 3 ton opgeleverd, dit geld is dit jaar aan de omvangrijke ICT taken besteed. De conclusie
mag wel getrokken worden dat het knelt om alle taken binnen beschikbare middelen uit te voeren en
dit spanningsveld is ook te voorzien voor 2016. Er is sprake van grote tijdsdruk op vrijwel alle
onderwerpen en de druk die hiermee op de medewerkers van de RIGG neerkomt is niet in alle
gevallen verantwoord en zeker niet voor de lange duur. In de voorstellen voor 2016 komen we hier
op terug.
 Programma organisatie en communicatie
De programma organisatie is op alle functies tijdelijk ingevuld. Voor bestuurlijke besluitvorming of
advisering aan de colleges is het DB PG&Z verantwoordelijk, de klankbordgroep van
gemeentesecretarissen is een klankbord voor alle onderwerpen voor de bedrijfsvoering. De interne
en externe samenwerking en communicatie komt tot stand door een efficiënte overlegstructuur,
door deelname van een groep deskundige beleidsambtenaren in de RIGG aan de
transformatieopdrachten en aan de contractbewaking. Daarnaast verzenden we maandelijkse
nieuwsbrieven en onderhouden een actuele website.
De RIGG heeft op alle beleidsterreinen met lokale vertegenwoordigers overleggen ingericht. Zo is er
het maandelijkse beleidsambtenaren en 3D managers overleg en een tweewekelijks overleg van in
de RIGG werkzame jeugdambtenaren. Daarnaast organiseren we regelmatig een gebruikersoverleg
S4JZ met backoffices en de ICT afdelingen. Ook is er een financiële groep ontstaan die samen met de
medewerkers van de RIGG voorstellen voorbereidt en is een regulier overleg met alle financiële en
juridische ambtenaren. Met de zorgaanbieders is een kerngroep van bestuurders samengesteld, met
hen wordt om de 6 weken overleg gevoerd.
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Desalniettemin ontvangt de RIGG regelmatig klachten van gemeenten over de communicatie. De
snelheid waarmee de RIGG vaak noodgedwongen opereert, leidt tot het gevoel dat de RIGG een
bolwerk van kennis wordt en dat gemeenten onvoldoende worden meegenomen of aan het roer
komen. We begrijpen en accepteren deze kritiek en willen met de gemeenten op zoek gaan naar
oplossingen om dit beeld weg te nemen. Complicerende factor in deze is de omvang van de
doelgroep waarvoor de RIGG werkt. De 150 zorgaanbieders en de 23 gemeenten, zijn ook allemaal
weer (soms grote) organisaties op zich. Ondanks daadwerkelijke samenwerking bij de voorbereiding
van adviezen door gemeenten en of zorgaanbieder, blijkt de interne communicatie binnen die
organisaties daarna een bottleneck. Toch zullen we alle inspanningen moeten richten op een
positieve wending van de beeldvorming. In het perspectief voor de RIGG komen we hier op terug.
 Begroting en perspectief RIGG
De totale begroting voor de RIGG bedraagt in 2015 € 1.6 miljoen. De kosten voor personeel en
tijdelijke inhuur blijven net onder € 1 miljoen. De overige middelen zijn besteed aan aankoop en
licenties van systemen, huisvesting en overige facilitaire ondersteuning die wordt geleverd door het
SSC van de gemeente Groningen. We blijven hiermee binnen de begroting van 2015. (Zie bijlage).
Er zijn incidenteel extra kosten gemaakt voor de ICT, voor het adviesteam Toegang en voor de
uitbreiding van de helpdesk. Deze kosten worden deels uit het restant van 2014 en deels tijdelijk
extra gefinancierd.
De tijdelijke Vliegende Brigade, het Adviesteam Toegang en de helpdeskfunctie (voor aanbieders en
gemeenten) worden extra gefinancierd door gemeenten. De coördinatie van die extra activiteiten
(behalve voor de Vliegende brigade) is echter niet gefinancierd. Dit, gecombineerd met alle andere
extra taken, levert een knelpunt op in de werkdruk. Prioriteren is lastig, de RIGG is dienstverlenend
aan de gemeenten, en “nee zeggen” tegen een verzoek, zit niet in de aard van de medewerkers, noch
in het doel of opdracht van de RIGG. Toch constateren we ook zelf dat tijd die gemoeid gaat met de
extra taken ten koste gaat van tijd voor een zorgvuldige voorbereiding en communicatie met de
gemeenten. Een dilemma dat opgelost moet worden.
De opdracht aan de RIGG loopt tot einde 2017. Dat geeft medewerkers met een tijdelijke aanstelling
een gevoel van onzekerheid. Voor medewerkers die worden gedetacheerd, geldt dat de
moederorganisatie, hetzij een zorgaanbieder, hetzij een gemeente, de duur van de detacheringen
graag kort houdt. Met de directeur van de RIGG is een tijdelijke verlenging van anderhalf jaar
afgesproken. Het is voor iedereen wenselijk dat binnen afzienbare tijd helderheid komt over het
toekomstperspectief van de RIGG. Vooralsnog koersen we op eind 2016/begin 2017 voor de
vaststelling van het perspectief van samenwerking van de 23 gemeenten en als gevolg daarvan voor
de uitvoeringsorganisatie van de RIGG.
Begroting en taken 2016
Allereerst stellen we voor om de samenstelling van de RIGG, een “kleine vaste ploeg” en een club
gemeenteambtenaren die met afgesproken uren een bijdrage leveren in de RIGG, ook in 2016 te
handhaven. Deze formule is een succes gebleken. Er wordt zodoende nauw samengewerkt en de
betrokken ambtenaren worden uitermate deskundig op (deel)onderwerpen en gezamenlijk ontstaat
veel kennis van het zorglandschap en de taken van de RIGG. Er blijft wel een zekere kwalitatieve
kernbezetting noodzakelijk. In 2016 ontstaat er, naast de huidige taken, nog een nieuwe taak voor de
RIGG als gevolg van de nieuwe afgesproken solidariteit op AWBZ PGB middelen. Deze nieuwe taak zal
een uitbreiding betekenen; namelijk de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering van PGB
aanbieders en de monitoring en budgetbewaking van de middelen. In het voorstel voor solidariteit is
afgesproken dat in navolging van de systematiek van uitvoeringskosten ook van het PGB budget 2,5
% wordt gereserveerd voor de uitvoering, van dat bedrag zal een deel voor de nieuwe taken van de
RIGG moeten worden toegevoegd aan de begroting van de RIGG. We gaan uit van 1 fte extra.
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Voor ICT is het beeld wel helder dat de extra investering in 2015 ook in 2016 nodig zal zijn. Immers
het landelijke gegevensknooppunt werkt nog niet (de verwachting is dat dit nog wel een jaar zal
duren) waardoor er veel extra regionale taken ontstaan. Ook de invoer van nieuwe coderingen als
gevolg van landelijke standaarden en eigen regionale inkoop, zal veel extra tijd gaan kosten. Zowel in
de ontwerpfase (inpassen van onze regionale inkoopcategorieën in de landelijke coderingen) als in
de fase van invoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Aangezien we hier in 2015 de reserve van 3
ton uit 2014 voor hebben gebruikt schatten we in dat dit bedrag opnieuw nodig zal zijn in 2016.
Daarnaast is in 2015 gebleken dat de extra taken (of zogenaamde veegonderwerpen uit de nieuwe
wet, of eigen regionale vraagstukken) veel relatie hadden met inhoud en de Toegang in het
bijzonder. Het adviesrapport Toegang bevestigt dat er nog veel inspanningen nodig zijn om de
kwaliteit van de basisteams en de toegang naar de jeugdhulp te verbeteren. Vooruitlopend op dit
advies schatten we in ook voor de inhoudelijke capaciteit 1 extra fte nodig te hebben. Dit is exclusief
de coördinatie functie voor de expertpool, deze kan uit het jeugdhulpbudget worden gefinancierd.
Tot slot is met het vertrek van dhr. Seton, de functie van adjunct-directeur oningevuld gebleven. We
onderzoeken of dit binnen de bijdrage van de gemeenten in uren kan worden opgelost.
Bovenstaande ontwikkelingen en voorstellen houden een ophoging van de begroting 2016 in van 4,7
ton. De begroting van de RIGG zou hiermee uitkomen op ruim 2 miljoen. De nieuwe
conceptbegroting is als bijlage toegevoegd.
 Toekomst RIGG
Het toekomstperspectief en de eventuele structurele omvang van de RIGG kan pas reëel worden
ingeschat na minimaal één jaar het gehele proces van inkoop, monitoring en advies te hebben
doorlopen. We beschouwen de inkoop 2016 (aanbesteding met als doel samenwerking en
transformatie) van de jeugdhulp als een nieuw proces dat nog uitgevoerd en gemonitord moet
worden. Het is te verwachten dat er eind 2016 voldoende basis is voor een advies aan de 23
gemeenten. Uitgangspunt is de bestuurlijke wens tot samenwerking die zal leiden tot een voorstel
voor een passende uitvoeringsorganisatie, de RIGG na 2017.
In de afweging voor bestuurlijke samenwerking is een aantal factoren relevant. Aan de ene kant de
wens van de gemeenten om het sociale domein volgens lokaal beleid in te vullen, waarbij het
onderscheid jeugd en volwassenen verdwijnt. Dit zou lokaal beleid, lokale inkoop en lokale uitvoering
kunnen opleveren. Aan de andere kant de afweging van een regionale basiskwaliteit voor de Toegang
en de overige jeugdhulp, de efficiency en kostenbesparing van gezamenlijke inkoop en monitoring,
waarbij ook de machtsfactor in de onderhandelingen met de aanbieders niet uitgesloten kan
worden. En natuurlijk de wens tot transformatie en de middelen om deze zo nodig af te dwingen.
Kortom voldoende stof tot nadenken.

22 Augustus 2015
Grietje Kalfsbeek, directeur RIGG
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