Aan de colleges en gemeenteraden van de GRJR
Datum: 7 oktober 2020
Betreft: voornemen uittreding gemeenten MVS uit de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Geachte leden van de colleges en gemeenteraden,

Hierbij wil ik u graag op de hoogte brengen van een ontwikkeling binnen de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De colleges van Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben in hun vergadering van 6 oktober jongsleden het
voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit de GRJR. Als de gemeenteraden het verzoek
tot uittreden bevestigen in november 2020, kunnen de colleges in december het besluit definitief
maken. Dit zal betekenen dat deze gemeenten uit de GRJR zullen treden per 1 januari 2022.
Met deze brief wil ik - als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de GRJR – u
inlichten over dit voornemen en wat dit betekent voor het Openbaar Lichaam Jeugdhulp
Rijnmond.
Voorop staat dat het uittreden van de MVS gemeenten de zorg continuïteit niet in gevaar zal
brengen. Wij zijn, als Jeugdhulpregio Rijnmond, een sterke regio waarbinnen de
beschikbaarheid van de (hoog) specialistische zorg wordt gewaarborgd. Gezamenlijk vormen de
gemeenten op dit moment een regiovisie waarmee wij laten zien dat we een sterke en solidaire
regio zijn, waarbinnen we gezamenlijk de beste specialistische jeugdhulp kunnen inkopen voor
de jeugdigen in de regio Rijnmond en binnen onze gemeente. Op dit moment wordt er vanuit de
GRJR gekeken naar de impact op het zorglandschap en de financiële consequenties van dit
voornemen.
In bijgaande brief, die zojuist is verstuurd aan de colleges en raden van de MVS gemeenten,
spreek ik mijn zorgen uit over het voornemen en vraag ik aandacht voor de mogelijkheid om de
samenwerking van alle 15 gemeenten binnen de GRJR in stand te houden. Ik zie voldoende
mogelijkheden om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Ik voel mij hierbij ondersteund
door het gesprek dat wij, wethouder Patricia van Aaken als bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit
de MVS gemeenten en ik als voorzitter van de GRJR, samen met de vertegenwoordiger van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voerden.
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Ik ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. De
vervolgstappen bespreek ik met uw bestuurlijk vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.
Met vriendelijke groet,

Judith Bokhove
Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

2

Aan de colleges en gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Datum: 7 oktober 2020
Betreft: voornemen uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond

Geachte leden van de colleges en gemeenteraden,
Uw colleges hebben het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Met deze brief wil ik - als voorzitter
van het algemeen en dagelijks bestuur van de GRJR - mijn zorgen hierover uitspreken en
aandacht vragen voor de mogelijkheid om de samenwerking van alle 15 gemeenten binnen de
GRJR in stand te houden. Ik zie voldoende mogelijkheden om onze gezamenlijke ambities waar
te maken. Ik voel mij hierbij ondersteund door het gesprek dat wij gezamenlijk voerden met het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De koers van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
In het koersdocument dat uw colleges vaststelden en wij onlangs ontvingen, lezen wij wat de
koers van MVS is en hoe uw colleges dit willen bereiken: door verder te gaan als MVSjeugdhulpregio en afscheid te nemen van deelname aan de huidige GRJR. Volgens uw planning
geven uw gemeenteraden in november u al dan niet toestemming om de uittreding uit de GRJR
formeel in gang te zetten. Uw colleges beslissen daarna in december definitief of uittreding per 1
januari 2022 plaatsvindt.
Uw visie op doorontwikkeling van de transformatie is een nadrukkelijke keuze voor versterking
van brede samenwerking binnen het sociaal domein ten koste van deelname aan de GRJR. U
ziet de schaal van MVS hierbij als een congruente jeugdhulpregio.
Wat u wilt bereiken voor de kinderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is een goede start
en goede toekomst. Met hulp van mensen die er voor het kind toe doen, thuis – op school – of in
zijn vrije tijd. Waar nodig sluit daar een specialist op aan. Dichtbij, in de omgeving van het kind.
Kort gezegd, zoveel mogelijk lokaal passend en nabij organiseren.
Hiermee verschilt uw visie inhoudelijk niet van de visie die de jeugdwethouders van de 15
gemeenten regiobreed onderschrijven.
De regiovisie
Alle jeugdwethouders van de regio Rijnmond hebben met elkaar uitgesproken om nog voordat
dit wettelijk verplicht wordt, al een regiovisie op te stellen. Dit in het licht van de wens om
gezamenlijk knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken. Daarmee voldoen we aan de nieuwe
Norm voor Opdrachtgeverschap, zoals ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), en dat is ook in uw belang.
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De bouwstenen voor deze regiovisie worden momenteel vormgegeven in samenwerking met
alle gemeenten die in Jeugdhulpregio Rijnmond vertegenwoordigd zijn, met een belangrijke
inbreng van het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpaanbieders (inclusief de
jeugdbescherming). Doel is om een regiovisie te maken die inhoudelijke zeggingskracht heeft
en daarmee richting geeft aan de volgende inkoopronde van specialistische jeugdhulp.
De 15 regiogemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de ambitie om de jeugdhulp nabij en
passend te organiseren. Met nabij en passend bedoelen we dat jeugdhulp moet passen bij het
gewone leven en eenvoudig toegankelijk moet zijn. Dus zo dicht mogelijk bij het gezin, in de
school en in de omgeving waar een kind of gezin woont en uitgaand van eigen kracht,
veerkracht van het gezin, normaliseren en de verantwoordelijkheid van de ouders
ondersteunen. Immers, wonen doe je thuis.
Jeugdigen horen op te groeien in een gezinssituatie, bij voorkeur thuis. Als dat niet mogelijk is,
dan bij voorkeur in een situatie die het meeste weg heeft van een ‘gewoon’ gezin, zoals een
pleeggezin of een gezinshuis. Alleen als dit echt niet haalbaar is, verblijven jeugdigen in een
residentiële setting, zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk.
De richting die we kiezen met de regiovisie moet ook u aanspreken, want die past bij uw
uitgangspunt ‘lokaal, tenzij’. Op basis van deze visie maken de regiogemeenten duidelijke
keuzes over bijvoorbeeld lokale inkoop van ambulante specialistische jeugdhulp en het borgen
van expertise in lokale teams. Door deze keuzes in gezamenlijkheid te maken, kunnen we leren
van elkaar. Het zou een gemiste kans en een risico betekenen als u deze kans niet pakt door nu
te beslissen om uit te treden. Tenslotte delen alle 15 gemeenten het belang om ieders
voorzieningenniveau voor kwetsbare kinderen optimaal te houden, ook al staan zij onder
financiële druk.
Over het proces van vaststelling van de regiovisie ontving u een brief van 25 september jl. van
wethouder jeugd van Nissewaard, Wouter Struijk, als voorzitter van de regionale stuurgroep
transformatie. Deze stuurgroep, met hierin ook een vertegenwoordiging vanuit uw MVS-regio, is
verantwoordelijk voor het opwerken van de regiovisie. In het algemeen bestuur van 14 oktober
bespreken de 15 jeugdwethouders de koers van de regiovisie inhoudelijk. Op 14 december
bepalen de 15 jeugdwethouders van onze regio of de regiovisie ter consultatie (en uiteindelijke
vaststelling) naar alle gemeenteraden van de 15 regiogemeenten kan. Daarmee kan de
regiovisie ook uw visie worden!
Het advies van het ministerie van VWS
Op 2 oktober zijn wij - wethouder Patricia van Aaken als bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit uw
MVS gemeenten en ik als voorzitter van de GRJR - in gesprek gegaan met de directeur Jeugd
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit was een gezamenlijk
gesprek op mijn initiatief, wetende van uw voornemen.
Het ministerie van VWS heeft in dit gesprek sterk het belang van een passend schaalniveau
voor elke jeugdregio in Nederland benadrukt. Als richting en houvast zijn een inwoneraantal van
ten minste 500.000 inwoners als passend en de veiligheidsregio’s als congruent genoemd.
Voldoende schaal is volgens VWS randvoorwaardelijk om een stevige gesprekspartner te zijn
voor de regionaal en landelijk opererende specialistische aanbieders. Vandaar dat VWS de
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huidige 42 jeugdhulpregio’s als vertrekpunt ziet. Een MVS-jeugdregio met circa 180.000
inwoners zou tot een van de kleinere regio’s behoren.
VWS geeft daarnaast aan dat het van belang is dat er sprake is van stabiele jeugdhulpregio’s.
De Norm van Opdrachtgeverschap zoals ontwikkeld door de VNG, is volgens VWS een goede
beweging. Er is een collectief opdrachtgeverschap richting aanbieders nodig om de
transformatie van de jeugdzorg door te zetten. Met betrekking tot het aantal jeugdhulpregio’s en
het vaststellen van wat ‘stabiele jeugdhulpregio’s’ zijn, verwacht VWS hierover met de VNG in
gesprek te gaan.
VWS steunt de beweging van gemeenten om in het licht van de Jeugdwet zoveel als mogelijk
lokaal, zo dicht mogelijk bij inwoners, te organiseren. Tegelijkertijd is het voor het continueren
van een passend, betaalbaar en dekkend zorglandschap, met name op de complexe/hoog
specialistische zorg, nodig dat gemeenten zich verenigen in stevige jeugdregio’s, die het
gesprek aankunnen in het krachtenveld met specialistische aanbieders.
VWS haalt regio Rijnmond aan als een voorbeeldregio in Nederland en adviseert MVS om in de
GRJR de focus te leggen op dat wat we samen doen, in plaats van de huidige stabiele
Jeugdhulpregio Rijnmond op te geven en daarna vanuit die positie alsnog te onderzoeken wat
er samen met de GRJR moet.
Dringend appèl
Ik sta achter het advies van VWS. Het heeft mijn sterke voorkeur om eerst een gezamenlijke
regiovisie (met bijbehorende regioagenda) te maken, die richting geeft aan onze
inkoopstrategie. Binnen dit traject is er voldoende ruimte om te onderzoeken hoe wij de
regiovisie en uw sub-regionale visie met elkaar kunnen verenigen, alvorens te beslissen om uit
te treden. Door ons solidair te blijven verenigen in een sterke regio borgen we dat
(hoog)specialistische jeugdhulp beschikbaar blijft voor alle regiogemeenten.
Ik geef u verder mee dat uittreden en vervolgens onderzoeken hoe u jeugdbeschermings/jeugdreclasseringsmaatregelen en het contract rond Veilig Thuis via de GRJR wilt vormgeven
leidt tot een aparte set afspraken, waarbij de huidige voorwaarden niet vanzelfsprekend zijn.
Uittreden brengt voor de MVS-gemeenten extra financiële gevolgen met zich mee.
Ik doe daarom een dringend appèl op u, als colleges en gemeenteraden, om in de
Jeugdhulpregio Rijnmond te blijven en de komende maanden met elkaar het gesprek aan te
gaan hoe we gezamenlijk uw lokale ambities zo goed mogelijk kunnen aansluiten op die binnen
de regio.
Met vriendelijke groet,

Judith Bokhove
Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
c.c. alle colleges en gemeenteraden van de regio Rijnmond
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