
Gemeente 
AlbrandsLuaard 

RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 127136 
Onderwerp: Reactie op concept begroting 2014 Stadsregio Rotterdam. 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 127136, 9 april 2013; 

Overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld haar zienswijzen kenbaar te maken aangaande 
de begroting 2014 van de Stadsregio Rotterdam; 

Gelet op artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling 
Stadsregio Rotterdam; 

BESLUIT: 

als reactie op de begroting 2014 van de Stadsregio onze zienswijze aangaande de paragraaf jeugdzorg als 
volgt kenbaar te maken: 

Paragraaf 3.6 Jeugdzorg. In uw toelichting op blz. 34 geeft u aan dat nog geen bedrag wordt geraamd in de 
paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2014, omdat gesprekken met gemeenten over dit 
onderwerp nog gaande zijn. Eerder in genoemde tekst stelt u dat er met de komst van de nieuwe Jeugdwet 
per 1 januari 2015 sprake is van beëindiging van taken door de stadsregio. Het bevreemdt ons dat u de 
gesprekken met gemeenten over de decentralisatie Jeugdzorg als reden noemt voor het niet ramen van een 
bedrag in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze gesprekken vinden weliswaar plaats, maar wij hechten 
er aan u te wijzen op uw positie als 'latende partij'. De samenwerkende gemeenten in de stadsregio werken 
als 'ontvangende partij' samen om zich voor te bereiden op de nieuwe taken per 1 januari 2015 en richten 
zich hierbij op een zorgvuldige overgang van verantwoordelijkheden. Dit ontslaat de stadsregio echter niet 
van de verantwoordelijkheden als latende partij. In onze reactie op uw brief aan de colleges van de 
deelnemende gemeenten van de stadsregio over frictiekosten van 25 februari jongstleden zullen wij hier 
nader op in gaan. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
13 mei 2013 

De griffier. De voorzitter. 

Mr. Renske van der Tempel Gèr-Jr'van de velde-de Wilde 
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