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Rijnmond 

 
1. Voorstel 

1. In te stemmen met bestuurlijke participatie in de Stichting CJG Rijnmond, met aanwijzing 
van de heer H. Dokter als lid van de raad voor het publiek belang en de heer A. den Ouden 
als plaatsvervangend lid. 

2. Akkoord te gaan met de wijziging van artikel 1f van de gemeenschappelijke regeling 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) en voortaan uit te gaan van 
de tekst zoals in de bijlage is weergegeven. 

 
2. Aanleiding 
Op 6 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) ingestemd met de oprichting van de 
Stichting CJG Rijnmond per 1-1-2010. Het AB is tevens akkoord gegaan met het voorstel dat vanaf 
1-1-2010 niet langer de OGZRR, maar het CJG Rijnmond verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van de wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg aan 4-19 jarigen. De 
basistaken van de jeugdgezondheidszorg zijn krachtens de Wet Publieke gezondheid een 
wettelijke taak van de gemeentes. Deze publieke taken werden uit de gemeenschappelijke regeling 
geplaatst. 
 
De doelstelling hierbij was om een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 te creëren, door de ‘knip’ 
bij 4 jaar ongedaan te maken. Deze ambitie is zo verwoord in de regionale visienota ‘Stap naar een 
Sprong’. Immers, van oudsher vielen de 0-4 jarigen onder de zorg van consultatiebureaus die 
onderdeel zijn van thuiszorgorganisaties en de 4-19 viel onder de OGZRR.  
De jeugdgezondheidszorg van de BAR gemeenten, onderdeel van de Stichting Opmaat, is per  
1-1-2010 meegegaan in deze fusie, zodat voor Ridderkerk al vanaf 1-1-2010 een integrale 
uitvoeringsorganisatie ontstond voor de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. 
  
Over de wijze waarop de aansturing en de bestuurlijke verantwoordelijkheden in de toekomst 
vormgegeven zouden worden, werd toen nog geen besluit genomen. Dat besluitvormingstraject 
werd een taak voor het nieuwe Algemeen Bestuur van de OGZRR, dat in het voorjaar van 2010 
aantrad. Gedurende het jaar 2010 opereerde de Stichting CJG Rijnmond onder tijdelijke statuten 
en fungeerde de OGZRR nog als hoofdaannemer voor de jeugdgezondheidszorg.  
 
3. Aspecten 
Uitgangspunten 
De uitgangspunten die leidend waren in de keuze voor de aansturingvorm en de positie van CJG 
Rijnmond ten opzichte van de gemeenschappelijke regeling OGZRR waren:  

- Een aanbestedingsplicht voor de taken van de jeugdgezondheidszorg diende voorkomen 
te worden. 

- Het publieke belang dient goed geborgd en vertegenwoordigd te zijn.  
- De bestuurlijke drukte dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden.  
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Om aan deze uitgangspunten te voldoen is de aansturing (de regeling Governance) in de volgende 
onderdelen georganiseerd:  

- De instelling raad voor het publiek belang (rvpb) waarin de bestuurlijke participatie 
geborgd is middels de wethouder jeugdgezondheidszorg van de deelnemende gemeente.  
(of indien gewenst een vertegenwoordiger namens de subregio.)  
- Een wijziging van artikel 1 lid f van de gemeenschappelijke regeling OGZRR, waarin 
gesteld wordt dat de jeugdgezondheidszorg buiten de basistaken valt die door de OGZRR 
worden uitgevoerd (zie bijlage).  
- Een in het kader van de gemeenschappelijke regeling genomen besluit van het AB om de 
basistaken jeugdgezondheidszorg niet exclusief bij de GGD maar bij een andere uitvoerder 
te beleggen. 

 
Op 28 oktober 2010 heeft het AB van de OGZRR ingestemd met deze uitwerking van de 
Governance. De BAR gemeenten hebben er nog wel op aangedrongen dat het aanwijzen van een 
exclusief uitvoerder niet via de gemeenschappelijke regeling gebeurt. Dit gebeurt nu door middel 
van een AB besluit. Dit vonden de BAR gemeenten belangrijk omdat het zo eenvoudig mogelijk 
moet worden gemaakt om voor een andere aanbieder te kiezen.  
Mocht een gemeente in de toekomst een andere uitvoerder voor de Jeugdgezondheid willen 
contracteren, of toch voor een aanbesteding willen kiezen, dan kan deze gemeente de zetel in de 
raad voor publiek belang opgeven en de subsidierelatie afbouwen. Dit heeft dan geen 
consequenties voor de positie in het AB van de OGZRR voor deze gemeente.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Op 16 december 2010 zal de raad voor publiek belang naar verwachting de volgende besluiten 
nemen:  

- De omvang basistakenpakket op het gebied van de JGZ 4-19 (omvang gelijk aan pakket 
als bepaald op 28-10-2010 door AB). 

- De begroting 2011 CJG Rijnmond (conform besluit AB van 28-10-2010). 
 

NB: Aannemend dat nog niet alle raden, waaronder die van Ridderkerk, zullen hebben 
ingestemd met de bestuurlijke participatie, zal er dan met betrekking tot die gemeenten 
nog een formeel voorbehoud zijn ten aanzien van de geldigheid van de besluiten die de 
RVPB op 16-12-2010 zal nemen. 

 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 27 januari 2011 
J.van.Vliet@ridderkerk.nl/328/HD 


