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Uittreden MVS-gemeenten uit GR Jeugdhulp
Introductie:
Wij ontvingen onlangs een brief van de voorzitter van de GR Jeugdhulp waarin zij de gemeenteraden
informeert over het voornemen van de gemeenten Maassluis, Vaardingen en Schiedam om uit de
GR te treden.
In de brief aan de raden gaat zij niet in op de reden van dit voornemen noch over de mogelijke
(financiële) consequenties voor de gecontracteerde aanbieders van gespecialiseerde jeugdzorg en
gecertificeerde instellingen VT/JBRR, de jeugdreclassering en voor de overblijvende gemeenten.
De eerste keer dat een gemeente uittrad ging het om de gemeente Capelle aan den IJssel die niet
langer wilde deelnemen aan de Stichting CJG Rijnmond. Dit heeft destijds voor enorm veel onrust
gezorgd. Veel gemeenten waren toen verbaasd en keurden dit in behoorlijke bewoordingen af.
Daaronder waren ook de MVS-gemeenten.
Voor Albrandswaard is het nu vooral belangrijk dat de gespecialiseerde zorg voor onze kinderen
beschikbaar blijft en dat het betaalbaar blijft. Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn ook de
redenen dat het Rijk voor bepaalde zorg samenwerking verplicht heeft gesteld.
Lokale zeggenschap over wat het best is voor de eigen inwoners vinden wij erg belangrijk. Wanneer
de MVS-gemeenten nu geremd worden door de GR in hun ontwikkeling, of zorgverlening aan hun
jeugdigen hebben wij alle begrip voor deze stap.
Maar de stap leidt ook tot veel vragen. Niet alleen over de gevolgen voor eenieder, maar ook over
waarom zij deze stap denken te moeten zetten. Het zegt iets over de betrokkenheid van de
deelnemende gemeenten in de regio.
Vragen:
1. Wat is de reden dat zij menen deze vergaande stap te moeten nemen?
2. Wat is er gedaan om deze stap te voorkomen? En waarom heeft dit niet geleid tot en ander
besluit?
3. Gaan de MVS-gemeenten jeugdzorg bij dezelfde zorgaanbieders inkopen, of veranderen zij
ook van instellingen, zoals VT, JBRR, jeugdreclassering?
4. Wij vragen het college de gemeenteraad vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk te informeren
over mogelijke financiële gevolgen voor onze gemeente zodra deze informatie beschikbaar
is. Maar wij vragen u ook vinger aan de pols te houden en ons zo nodig te informeren
wanneer grote instellingen door dit besluit in de problemen komen en bijvoorbeeld zorg
moeten afschalen.

