
Aan : AB

Datum vergadering : 16-12-2022 

Van : DB

Behandelend ambtenaar : Georgina Doornweerd 

Onderwerp : Wijziging GRJR in verband met de fusie tot Voorne aan Zee

1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2023 fuseren de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot 

de gemeente Voorne aan Zee. De fusie leidt tot een benodigde wijziging in de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de wijziging in de GRJR in verband met de fusie tot Voorne aan Zee

- Instemming met het voorstellen aan de gemeenten tot wijziging van deze regeling

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting 

Werkwijze wijziging

Het Algemeen Bestuur, of ten minste drie gemeenten kunnen een voorstel aan de gemeenten 

doen tot wijziging van de GRJR (GR art 30 lid 1). Om de regeling te kunnen wijzigen dienen alle 

colleges van de gemeenten in te stemmen met het besluit. De gemeenten maken de wijziging 

bekend op de in iedere gemeente gebruikelijke wijze (GR art 30 lid 2 en 3).

Rechtsgebied en stemverhouding

De wijziging betreft Artikel 2 lid 2 van de GRJR, namelijk de omschrijving van het rechtsgebied 

van het openbaar lichaam. 

Hiernaast dient ook de stemverhouding berekend te worden voor de gemeente Voorne aan Zee.

Voorne aan Zee krijgt 1 stem voor elk 10.000-tal inwoners van onder de 18 jaar oud. Voor deze 

berekening gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

op 1 januari 2022. (GR art 8 lid 2 en 3).

Als gevolg van de wijziging veranderen ook de algemene toelichting en de toelichting op artikel 

8 in de Memorie van Toelichting bij de GRJR.

4. Consequenties

- Het aantal gemeenten dat deelneemt aan de GRJR verandert door de fusie tot Voorne 

aan Zee van 15 naar 13.

- De subregio Voorne Putten en Goeree Overflakkee (VPG) blijft ongewijzigd.
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- Vanaf 1 januari 2023 zal bekend worden wie namens Voorne aan Zee lid en 

plaatsvervangend lid zal zijn in het Algemeen Bestuur. De huidige leden van het 

algemeen bestuur namens Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne treden af op de dag 

waarop het nieuw gekozen lid in functie treedt (GR Art 6 lid 1 en 2).

Financiële consequenties:

- De veranderingen in begroting en rekening van het openbaar lichaam naar aanleiding 

van de fusie tot Voorne aan Zee zullen vastgesteld worden conform de bepalingen in 

hoofdstuk IX van de GRJR.

Personele consequenties:

- Nvt

Juridische consequenties:

- Nvt

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

- Op de website www.jeugdhulprijnmond.nl en via GRJR nieuwsbrief zal de wijziging 

kenbaar gemaakt worden. Dat is het moment dat de wijziging in werking treedt. 

Planning:

- De wijziging vindt zo snel mogelijk na 1 januari 2023 plaats. De vorige wijziging had een

doorlooptijd van 6 maanden; dit is ook wat we verwachten voor deze wijziging. 
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