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Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen. 
 
Inleiding 
Na aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg van 26 juni jl. is een aantal wijzigingen doorgevoerd 
in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze wijzigingen dienen door de raden die 
deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling te worden vastgelegd door de Gemeenschappelijke 
Regeling vast te stellen. Het betreft een drietal wijzigingen, te weten: 
 

1. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) is nu als nieuw 
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen;  

2. De volledige tekst van artikel 45 van de huidige regeling van de stadsregio die betrekking 
heeft op het externe klachtrecht, welke op verzoek van de Rotterdamse ombudsman is 
toegevoegd aan de regeling;  

3. Een technische wijziging omtrent de archiefwet. 
 
Wat betreft zowel de archiefwet als de ombudsman: dit zijn twee technische aanpassingen binnen de 
Gemeenschappelijke Regeling. De regeling en de uitvoering daarvan wijzigen niet, maar de 
verwoording ervan is nu volledig en correct opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
 
Beoogd effect 
Door de wijzigingen vast te stellen en aan te nemen kunnen in 2015 de bovenlokale taken efficiënt en 
met een goede kwaliteit worden uitgevoerd.  
 

 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 
Toevoeging Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

Dat pas nu is gekozen het AMHK op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling heeft als oorzaak 

dat er op het moment van opstellen nog een aantal vagen waren omtrent de regiogrootte die het 

meest wenselijk zou zijn voor de uitvoering van het AMHK. Het betrof vooral de vraag of dit regio 

Rijnmond zou moeten zijn of op het niveau van de centrumgemeenten. Hier heeft vervolgens 

besluitvorming over plaatsgevonden en is afgesproken dit op te nemen in de regeling. Bij het aangaan 

van de regeling was dit ook al opgenomen in de overwegingen als een punt dat mogelijk gewijzigd zou 

gaan worden op korte termijn. Ondanks het feit dat er al bij totstandkoming en besluitvorming van de 

oorspronkelijke regeling sprake was van het toevoegen van het AMHK aan de Gemeenschappelijke 

Regeling, werd tijdens het PHO overleg van 26 juni jl. besloten deze alsnog toe te voegen.  

 



Externe klachtrecht. 

Rotterdam heeft een eigen ombudsman, die ook door de regiogemeenten wordt benut. Aangezien is 

besloten dat de gemeente Rotterdam uitvoerende gemeente zal worden voor de Gemeenschappelijke 

Regeling, is het voor de hand liggend dat de klachtenprocedure die in de gemeente Rotterdam wordt 

gehanteerd, voor de gehele regeling en alle regiogemeenten geldt. Het externe klachtrecht en de 

opname van dit artikel betreffen alleen de klachten van aanbieders waar hulp bij wordt ingekocht voor 

zover dit ingekocht wordt door de regeling. In dit artikel wordt geregeld dat partijen waar ingekocht 

wordt door de regeling ook ergens een klacht in kunnen dienen als zij het niet eens zijn met een 

besluit. Dit is een administratieve aanpassing die verder geen effect heeft op de uitvoering. Op 

verzoek van de Rotterdamse ombudsman is letterlijk de tekst van artikel 45 van de huidige regeling 

van de stadsregio opgenomen die betrekking heeft op het externe klachtrecht. 

Aanpassing archiefwet. 

Ten slotte was in de vorige regeling niet geheel de wettelijke regeling gevolgd voor wat betreft de 

verplichtingen ten opzichte van de Archiefwet uit 1995. Het een en ander is aangepast, waarbij nu een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds beheertaken (die bij de secretaris worden 

belegd) en toezichtstaken (die komen te liggen bij de archivaris van Rotterdam als uitvoerende 

gemeente). Dit betreft tevens een administratieve aanpassing die verder geen effect heeft op de 

uitvoering.  

De toevoeging van het AMHK is ondergebracht in artikel 4.a. van de Gemeenschappelijke Regeling. 
De wijziging betreffende het opnemen van de letterlijke tekst van artikel 45 van de huidige regeling 
van de stadsregio die betrekking heeft op het externe klachtrecht is in de Gemeenschappelijke 
Regeling ondergebracht in artikel 23. De laatste wijziging in de regeling, die van de archiefwet is 
ondergebracht in de artikelen 15 en 22. In de bijlage met de definitieve versie van de 
Gemeenschappelijke Regeling zijn de wijzigingen die zijn aangebracht geel gemarkeerd. 
 

 
Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
n.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na vaststelling van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zal dit aan de 
GR worden gecommuniceerd. 
 

 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Raadsbesluit Raadsbesluit wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(85225) 
2. Regeling Bijlage 2. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (85280) 
3. Aanvullende informatie Bijlage 3. Archiefparagraaf (85282) 



  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 

de secretaris, de burgemeester, 

  
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 


