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Geachte raadsleden, 
 
Op 22 oktober jl. heeft de fractie van EVA raadsvragen gesteld over het voornemen van de gemeente 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) tot uittreding uit de GRJR. Hierbij geef ik u puntsgewijs een 
antwoord op deze raadsvragen. 
 

1. Wat is de reden dat zij menen deze vergaande stap te moeten nemen?  
Door de colleges van MVS is een koersdocument opgesteld waarin zij beschrijven waarom deze 
stap wordt gezet. Kort samengevat willen de MVS gemeenten zoveel mogelijk de jeugdhulp 
lokaal passend en nabij organiseren.  

 
2. Wat is er gedaan om deze stap te voorkomen? En waarom heeft dit niet geleid tot en ander 

besluit? 
Sinds begin oktober, vanaf het moment dat de concrete plannen duidelijk werden, zijn de GRJR 
en de MVS gemeenten in nauw overleg over de consequenties van het voornemen tot uittreden. 
Er zijn, en worden nog steeds, bestuurlijke gesprekken gevoerd om te onderzoeken of behoud 
van MVS voor de regio nog mogelijk is. Het definitieve besluit tot uittreden wordt verwacht in 
december 2020.  

 
3. Gaan de MVS-gemeenten jeugdzorg bij dezelfde zorgaanbieders inkopen, of veranderen zij ook 

van instellingen, zoals VT, JBRR, jeugdreclassering? 
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke onderdelen de MVS gemeenten in hun integrale 
opdracht willen opnemen. Er moeten nog keuzes gemaakt worden rondom VTRR, JBRR en het 
gedwongen kader. 

 
 



  
 
 
 
  
  

 
 

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. 
Zodra meer bekend is over de financiële gevolgen of andere relevante ontwikkelingen zijn, zullen 
wij u hier vanzelfsprekend over informeren. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


