gemeenschappelijke regeling

Overleg:

AB Jeugdhulp Rijnmond en AB GGD RR

Datum vergadering: 21 december 2017
Agendapunt nr.:

9

Onderwerp:
Wijziging statuten Stichting VTRR

Gevraagde beslissing:
1.
Besluit AB Jeugdhulp Rijnmond om de statuten van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond
te wijzigen overeenkomstig de bijgaande conceptakte van statutenwijziging, opgesteld door Loyens
& Loeff N.V, in het kader van welk besluit conform artikel 24 van de statuten de huidige leden van
de raad van toezicht van de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond worden benoemd
als leden van de Raad van Toezicht van Stichting VTRR
2.
Machtigen secretaris van het AB om dit besluit kenbaar te maken in een brief aan de raden van
alle betrokken gemeenten, inclusief een reactie op alle geuite wensen en bedenkingen die verder
geen aanleiding hebben opgeleverd om nog een aanvullende wijziging door te voeren in de
statuten.
3.
Het AB GGDRR wordt gevraagd hiervan met instemming kennis te nemen.

Financiële/personele consequenties:
Niet van toepassing

Verdere procedure:
Na besluit door de AB's zal de statutenwijziging vóór 1 januari 2018 passeren bij de notaris.

Toelichting:
Op 12 september jl. heeft het AB Jeugdhulp Rijnmond een voorgenomen besluit tot wijziging van de
statuten VTRR genomen en zijn de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om wensen en
bedenkingen in te dienen. Vanuit de gemeenteraad van Rotterdam is de wens gekomen om in de
statuten een wijziging door te voeren ten aanzien van het minimale aantal bestuurders. In de op
12 september besproken statuten is in artikel 6.1 het volgende opgenomen:
6 Bestuur: samenstelling en benoeming
6.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste
twee (2) personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Te wijzigen in:
6 Bestuur: samenstelling en benoeming
6.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van één (1) of
meerdere personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
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In lijn met bovenstaande wijziging wordt tevens artikel 11.1 gewijzigd.
In de bestuurlijke werkgroep is hierover gesproken en is ingestemd met de voorgestelde wijziging.
De overige wensen en bedenkingen geven geen aanleiding tot wijziging van de statuten van VTRR. De
secretaris van het AB Jeugdhulp Rijnmond zal hierover nog een terugkoppeling geven in een brief aan de
raden van de betrokken gemeenten, in welke brief dan meteen ook het besluit van het AB over de
statutenwijziging wordt gecommuniceerd. Samenvattend is de lijn van de zienswijzen:
van netwerkorganisatie naar één stichting geeft de kans om het werk beter te gaan doen en (door)
te ontwikkelen naar een krachtige organisatie;
één organisatie met eenzelfde doel zorgt voor samenwerking, uniformiteit, effectiviteit en een
gezamenlijke werkcultuur;
versterken en verbeteren van de samenwerking met het lokale veld moet hoog op de agenda;
financiële en kwalitatieve ontwikkeling moeten goed in de gaten houden, mede in het licht van de
midtermreview richting 2020.
Aanvullend is vanuit de gemeente Nissewaard aangegeven dat zij er belang aan hechten dat de
hoofdelijke stemverhouding binnen het platform -waarbij iedere gemeente in RR 1 stem heeft - blijft
gelden voor de zelfstandige stichting Veilig Thuis RR per 2018. En dus niet de stemverhouding zoals nu
opgenomen in artikel 8.2 van de GRJR. Dit betreft geen wijziging van de statuten van VTRR, maar een
wijziging van de GRJR en daarom zal dit onderwerp besproken dienen te worden in het licht van de
inbedding van VTRR in de bestuurlijke cyclus, zoals geagendeerd bij agendapunt 10 van de vergadering
op 21 december 2017.
De stichting VTRR krijgt een (eigen) Raad van Toezicht. Het AB benoemt de leden van de eerste Raad
van Toezicht. In de conceptstatuten zoals door uw AB’s op 12 september jl. vastgesteld is een
overgangsbepaling (art. 24) opgenomen, waarin is bepaald dat de personen die op 31 december 2018 de
RvT van JBRR vormen, benoemd worden als lid van de RvT.
Met de voorliggende statutenwijziging wordt, conform dit eerdere besluit, direct ook tot benoeming van de
leden van de raad van toezicht in het kader van artikel 24 van de gewijzigde statuten besloten.

Bijlagen:
1.
Besluit tot wijzigen statuten Stichting VTRR
2.
Statuten Stichting VTRR
3.
Wensen en bedenkingen deelnemende gemeenten:
a. zienswijze Barendrecht
b. zienswijze Brielle
c. zienswijze Lansingerland
d. zienswijze Nissewaard
e. zienswijze Westvoorne
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