gemeenschappelijke regeling

Overleg:

AB Jeugdhulp Rijnmond

Datum vergadering: 21 december 2017
Agendapunt nr.:

10

Onderwerp:
Inrichting van Regionaal Accounthouderschap Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en
aanwijzing gemeente Rotterdam als uitvoerende gemeente ingaande 1 januari 2018.

Gevraagde beslissing:
1.
Instemmen met de voorgestelde rol voor het Platform (AB’s GGD Rotterdam Rijnmond en Jeugdhulp
Rijnmond) bij voorbereiding van besluiten door het AB Jeugdhulp Rijnmond;
2.
Opdracht geven aan de secretaris van GRJR om een voorstel ter besluitvorming voor te leggen voor
opname van de verdeling van taken en bevoegdheden ten aanzien van VTRR in de
uitvoeringsovereenkomst.

Financiële/personele consequenties
n.v.t.

Gevolgde procedure
De notitie is besproken in het ambtelijk overleg van 14 november jl. en tijdens deze bespreking is de notitie
akkoord bevonden. In vervolg hierop is de notitie besproken in het ambtelijke overleg VTRR op 28 november.

Verdere procedure
Voorstel tot wijziging van de dienstverleningsovereenkomst ter besluitvorming voorleggen in de eerstvolgende
vergadering AB Jeugdhulp Rijnmond.

Toelichting:
Op 12 september 2017 hebben de gezamenlijke AB’s GGD RR en Jeugdhulp Rijnmond ingestemd met de
oprichting van de stichting VTRR per 1-1-2018 en goedkeuring verleend aan de begrotingen 2018 en 2019. In
de oprichtingsakte en statuten zijn bepalingen opgenomen over de governance en sturing. Ook is een
verdelingsvoorstel goedgekeurd voor de bekostiging.
•
•

VTRR zal via de GR Jeugdhulp Rijnmond een subsidieaanvraag indienen voor 2018 o.b.v. de door de
AB’s goedgekeurde begroting 2018.
De bekostiging van de subsidie zal plaatsvinden volgens afgesproken verdeelmodel met dien verstande
dat 2018 nog geldt als overgangsjaar waarin de huidige financieringsstromen (GR Jeugdhulp Rijnmond
voor het voormalige AMK-deel van JBRR en Verdeelmodel Vrouwenopvang via de centrumgemeenten
Rotterdam, Nissewaard en Vlaardingen voor de voormalige SHG’s in de regio) worden samengevoegd.
De 15 regiogemeenten dragen hun deel in de GR Jeugdhulp Rijnmond voor het voormalige AMK van
JBRR individueel af naar de GR Jeugdhulp Rijnmond. De centrumgemeenten dragen hun deel uit het
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•

verdeelmodel Vrouwenopvang voor de voormalige SHG’s uit de regio af naar de GR Jeugdhulp
Rijnmond. Zij bepalen zelf hoe zij dit verrekenen met de gemeenten in hun centrumgebied.
Op basis van de eerdere besluitvorming verleent de GR Jeugdhulp één subsidie aan VTRR.

Hoewel de formele besluitvorming plaats dient te vinden in het AB Jeugdhulp Rijnmond, zullen besluiten
voorafgaand aan definitieve besluitvorming worden voorbereid in het platform, bestaande uit het AB Jeugdhulp
Rijnmond en het AB GGD Rotterdam Rijnmond. Uitgangspunt is in het platform tot overeenstemming te komen
over de te nemen besluiten volgend uit de statuten van VTRR, waarna de voorgenomen besluiten als
hamerstukken zullen worden doorgeleid richting AB Jeugdhulp Rijnmond.
Op basis van de statuten VTRR zijn de volgende taken en bevoegdheden belegd bij het AB jeugdhulp
Rijnmond:
•

•

Het bestuurlijk opdrachtgeverschap en daarbij behorende taken en bevoegdheden zijn volgens de
statuten van VTRR belegd bij het AB Jeugdhulp Rijnmond, (o.a. samenwerking met derden, beëindiging
activiteiten, faillissement, zorgbeleid en financiën)
De advisering (gevraagd en ongevraagd) en voorbereiding van besluiten m.b.t. tot deze taken en
bevoegdheden naar het AB Jeugdhulp Rijnmond wordt belegd bij het DB Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam is, net als voor de uitvoering van de overige taken in het kader van de GRJR, de uitvoerende
gemeente in het kader van artikel 10 van de regeling. Gezien het gedeelde karakter van de uitvoering van
VTRR wordt het ambtelijk opdrachtgeverschap als een gezamenlijke verantwoordelijkheid belegd bij de
secretaris GR Jeugdhulp Rijnmond c.q. de directeur Jeugd en de directeur Publieke Gezondheid, beiden
werkzaam in cluster MO van de gemeente Rotterdam. Zij dragen zorg voor de voorbereiding en advisering aan
het platform AB GGD RR/AB GRJR, DB Jeugdhulp Rijnmond en AB Jeugdhulp Rijnmond en voor de invulling
van subsidie en uitbetaling. Vorenstaande zal als volgt worden verwerkt in de ambtelijke ondersteuning.
De ambtelijke ondersteuning wordt met een regionaal accounthouderschap VTRR in coproductie geleverd door
het team Zorg en Veilig van de afdeling Beleid en Opdrachtgeverschap van de directie PGW&Z, cluster MO (1 e
accounthouder) en de afdeling Jeugd van de directie J&O, cluster MO van de gemeente Rotterdam op basis
van nog te maken werkafspraken.
Leidend hierbij zijn de bestuurlijke routing van de GR Jeugdhulp, de geldende Planning & Control cyclus, het
subsidieproces, de geldende dienstverleningsovereenkomst en de geldende uitvoeringsovereenkomst voor de
gemeente Rotterdam.
Het Algemeen Bestuur geeft daarom opdracht aan secretaris om in de eerstvolgende vergadering een voorstel
ter besluitvorming voor te leggen voor opname van de verdeling van taken en bevoegdheden ten aanzien van
VTRR in de uitvoeringsovereenkomst en daarbij de ingebrachte zienswijze van Nissewaard ten aanzien van de
stemverhouding welke geldt ten aanzien van VTRR mee te nemen.

Bijlagen:
Geen
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