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Onderwerp: Opheffing gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld in te stemmen met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam – Rijnmond en kennis te nemen van het door het Algemeen Bestuur opgestelde 
liquidatieplan. 
 
2. Aanleiding 
Halt gaat reorganiseren. Zij wil als krachtige organisatie en betrouwbare partner op alle niveaus 
beter in staat zijn om oplossingen te bieden voor problemen en behoeften van partners, ouders en 
jongeren. In december 2011 is door alle Halt-organisaties een convenant getekend waarmee de 
overgang van de huidige Halt-organisaties naar één landelijke Halt-organisatie in gang is gezet.  
 
3. Aspecten 
a.  Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond is noodzakelijk om 
de nieuwe organisatie van Halt Nederland mogelijk te maken. 
De huidige inrichting van Halt (16 regionale uitvoeringsorganisaties en een landelijk bureau, in 
totaal zo'n 250 medewerkers) voldoet niet meer. Elke uitvoeringsorganisatie heeft een eigen 
bestuur, een eigen directeur en bijbehorend ondersteunende diensten. Vanuit efficiency oogpunt is 
schaalvergroting gewenst. Dat is niet alleen door de bestuurders ingezien, ook de organisatie zelf 
heeft deze conclusie getrokken. Onder leiding van Halt Nederland wordt hard gewerkt om het 
neerzetten van een nieuwe organisatiestructuur goed te laten verlopen.   
 
b.  Voor het opheffen van de gemeenschappelijke regeling is het noodzakelijk om kennis te nemen 
van het verplichte liquidatieplan 
In de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond is bepaald dat de 
gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven indien de meerderheid van de aangesloten 
leden daartoe besluit. Hiervoor is het nodig dat de gemeenteraad kennis neemt van het 
liquidatieplan. Het formele besluit is door het algemene bestuur van het Regionaal College op 5 
november 2012 genomen. Tegelijkertijd is door het algemeen bestuur een liquidatieplan opgesteld, 
waarover de gemeenteraad van de aangesloten gemeenten moet worden gehoord. 
Het liquidatieplan is een inventarisatie van alle rechten en verplichtingen van de 
gemeenschappelijke regeling en de manier waarop deze worden afgehandeld. De financiële 
afronding van de gemeenschappelijke regeling vindt in het eerste kwartaal van 2013 plaats.  
 
c.  Met de komst van de nieuwe organisatie Halt Nederland wordt bespaard op de preventiekosten. 
Door nu in te stemmen met een bijdrage voor de komende 3 jaar, legt de gemeente zich een 
verplichting op. Veel gemeenten willen bezuinigen, eventueel ook op Halt-preventiekosten. Het 
bestuur van Halt Rotterdam-Rijnmond is zich daarvan bewust. Om hieraan tegemoet te komen stelt 
zij voor de huidige bijdrage aan Halt te verminderen. Het budget dat nu wordt gevraagd betekent 
voor de gemeente Ridderkerk een aanzienlijke besparing ten opzichte van de huidige situatie.  
 
De standaardbijdrage van de preventiekosten voor de komende drie jaar is op € 0,26 per inwoner 
gesteld. Op 1 november 2012 heeft Ridderkerk 45.350 inwoners. Dit betekent een bedrag ad  
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€ 11.791,--. Voor dit bedrag worden 60 lessen gegeven.  
 
De afgelopen jaren hebben we jaarlijks 2 preventielessen voor alle groepen 7 en 8 van de 
basisscholen ingekocht en 2 preventielessen voor alle 1e en 2e klassen van het voortgezet 
onderwijs. Dit zijn totaal 97 lessen voor 2013. Om in aanmerking te komen voor hetzelfde pakket 
als in 2012 dienen 37 extra lessen te worden ingekocht. Het bedrag per les bedraagt € 197,50. 
  
De totale kosten voor het afnemen van het pakket bedragen: 
Basispakket € 11.791,--  
Extra pakket €   7.307,50 
  --------------- 
Totale kosten € 19.098,50 
 
Om de kosten van 2013 af te zetten tegen die van voorgaande jaren, hierbij de uitgaven van 2010 
tot en met 2012: 
 
2010: € 40.452,-- 
2011: € 40.054,-- 
2012: € 26.800,-- 
 
De wens is om de activiteiten op het gebied van preventie de komende jaren minimaal op hetzelfde 
niveau te houden. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na instemming zal het bestuur van Halt Rotterdam – Rijnmond hiervan op de hoogte gesteld 
worden. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en de aansluiting bij de nieuwe Stichting Halt 
worden alle rechten en verplichtingen overgedragen aan de nieuw te vormen Stichting Halt. Het is 
de verwachting dat het opheffen geen financiële gevolgen met zich meebrengt. Mocht dit toch het 
geval zijn dan verplicht artikel 29, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam – 
Rijnmond de deelnemers tot deelneming in deze financiële gevolgen. 
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