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1.
Opening en vaststellen agenda
Hugo de Jonge zit dit extra platform voor. Welkom. Jeroen Heuvelink (Lansingerland) is afgemeld.
2.
VTRR
Gevraagde beslissing aangepaste agendapost:
1. Voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond door vaststelling
van de ontwerp oprichtingsakte;
2. Inwinnen van wensen en bedenkingen bij de raden van de regiogemeenten over het ontwerpbesluit,
door middel van het vaststellen van de concept- brief aan de raden;
3. Akkoord op het voorstel begroting 2018, voor een totaalbedrag, inclusief de cao-ontwikkeling 2017,
van € 11.224.200 en de begroting 2019 en volgende jaren (eveneens op basis van lonen en prijzen
2017) van € 11.034.200 ter behandeling in colleges van B&W van de regiogemeenten, inhoudende:
i.
een aanvullende subsidie voor 2018 van € 1.860.000, ii.
een aanvullende subsidie voor 2019 van € 2.370.000, 4. Akkoord op een evaluatie- en herijkingsproces, bestaande uit:
een (onafhankelijke) midterm review van de bedrijfsvoering VTRR eind 2018 en
een herijking van de begroting VTRR op basis van de midtermreviews medio 2019, ter voorbereiding
op de begroting 2020 en volgende jaren;
5. Akkoord op de frictiekosten 2018 € 550.000,- op basis van het nieuwe verdeelmodel (separaat besluit 12
september 2017) met de deelnemende gemeenten verrekenen.
6. Kennisnemen van de voorgenomen statutenwijziging JBRR als gevolg van de oprichting stichting VTRR.
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Carl Berg geeft aan dat de agendapost is aangepaste nav rondje door de regio en het feit dat de CAO Jeugd is
verwerkt. Tijdens het regiorondje bleek dat in centrumgemeente Nissewaard een deel van de subsidie 2017
incidenteel was. Voor 2016 en 2017 was een extra bedrag van 150.000 gesubsidieerd t.b.v.
onderzoeksfunctie.
Cees Oosterom vindt het vervelend dat alle centrumgemeenten vanuit de eigen middelen bij moeten dragen
voor VTRR. De voorzitter geeft aan dat dat gaat over de verdeling, dit ging over batenkant; de opbouw vd
begroting.
De voorzitter loopt gevraagd besluit door:
1. akkoord
2. er komt nieuwe brief die breder en beleidsvoller wordt. Niet alleen financieel maar ook inhoudelijk. Brief van
AB's aan colleges met mogelijkheid tot toevoegen van eigen oplegger voor de couleur locale. De financiële
consequenties zijn per gemeente verschillend.
Ankie van Tatenhove geeft aan dat de reactietermijn niet past in de cyclus van de gemeenteraad.
Carl Berg geeft aan dat er 21 december formeel besluitvorming plaats moet vinden. Deadline aanleveren
wensen en bedenkingen wordt 1 december.
3. akkoord gevraagd op begrotingsvoorstel. Nissewaard aarzelde over hoogte van het bedrag. MVS aarzelde
over het structurele karakter van de hogere begroting.
Dirk vd Schaaf geeft aan dat er binnen subregio verschil van mening is. Nissewaard en GO zijn ook al
nadeelgemeente en houden weinig over voor het lokale veld. Wilden voor de zomer een taakstellende
bezuiniging. Daarna in overleg gegaan met VTRR die heeft aangegeven liever een taak geschrapt te zien
dan een taakstelling te krijgen opgelegd. Rest van de gemeenten op VP kiezen voor een pxq benadering
en dan blijkt het bedrag per melding heel concurrerend. Overschrijding is met name de q.
Cees Oosterom geeft aan VTRR wel belangrijk te vinden, maar hebben ook lokaal middelen nodig. Het
nieuwe voorstel met midtermreview: aan welke knoppen willen en kunnen we dan nog draaien? Willen
beweging terugzien (door innovatie en transformatie goedkoper kunnen).
Marco Oosterwijk stelt vast dat die knop al lokaal aanwezig is.
Tineke Keuzenkamp stelt voor een lobby richting Den Haag vorm te geven.
De zero base begroting, werd 25% hoger. Achteraf gezien was het niet verstandig van ons om alle
historische begrotingen bij elkaar op te tellen en VTRR budgetneutraal neer te willen zetten. We accepteren
op dit moment de zero base begroting. Review moet gaan over waar we heen willen, dat moet inhoudelijk
zijn en we moeten de discussie aan met het Rijk over meldcode, inspectie en de uitzonderlijke positie van
onze regio.
Dirk vd Schaaf vindt dat 7x14 inzet in het VHH moet worden meegenomen in review.
Arnold constateert dat in punt 3 staat "2019 en volgende jaren". De voorzitter stelt voor die "volgende jaren"
te schrappen. Als uit de review komt "het kan lager" dan doen we dat ook.
Dirk vd Schaaf constateert dat Nissewaard en GO akkoord zijn als gevolg van de gedane toezeggingen.
4. akkoord + werkgroep komt met voorstel voor inhoud en proces review.
5. Akkoord
6. Akkoord
7. De voorzitter voegt een beslispunt toe dat er ingezet zal worden op een ferme lobby richting Rijk op
adequate financiering VTRR.

3.
Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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