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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Wat is de status van de drie gemeenten die uit willen treden en welke financiële consequenties 

kan dit hebben? 

Antwoord 1 

De MVS-gemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, blijven deel uitmaken van de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.  

Zie de brief van de GRJR die op 24 december 2020 aan de gemeenteraad is toegestuurd. 
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Geachte leden van de colleges en gemeenteraden,  

 

 

Hierbij willen wij u graag op de hoogte brengen van een ontwikkeling binnen de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). In de brief van onze 

voorzitter van 7 oktober jl. is kenbaar gemaakt dat de colleges van Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam (MVS) het voornemen hadden om uit te treden uit de GRJR. 

De afgelopen periode hebben we als bestuurders van de GRJR intensief met elkaar 

gesproken over dit voornemen en wij zijn blij om u te kunnen melden dat de GRJR een 

samenwerking blijft met 15 gemeenten. Met deze brief willen wij u inlichten over deze 

beslissing en wat dit betekent voor het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. 

 

De 15 jeugdwethouders verenigd in het Platform Jeugd ontwikkelden de afgelopen 

periode een gezamenlijke visie op jeugdhulp. Alle colleges ontvingen deze week een 

brief van de voorzitter van de stuurgroep transformatie met het verzoek om de 

regiovisie Nabij en passend ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan alle 

gemeenteraden. In de uitvoering van deze regiovisie krijgen de waterweggemeenten 

de ruimte om het door hen ontwikkelde Jeugdmodel te implementeren. Dit betekent dat 

per 1 januari 2023 de MVS-gemeenten de meeste vormen van specialistische 

jeugdhulp zelf inkopen. De consequentie hiervan is dat er binnen de GRJR twee 

inkoop- en, daaraan gekoppelde, financieringsmodellen naast elkaar worden 

toegepast. Het landelijk transitiearrangement, de jeugdbescherming- en 

jeugdreclasseringsmaatregelen en Veilig Thuis blijven onderdeel van de gezamenlijke 

inkoop/subsidiering door de 15 GRJR-gemeenten. Daarnaast is er afgesproken dat er 

meer pilotruimte komt voor de andere gemeenten. Er vindt onder meer onderzoek 

plaats naar hoe we Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel kunnen 

faciliteren in het organiseren van hun lokale jeugdhulp in 2021.  

 

Door de beslissing om de komende inkoopperiode met twee 

inkoop/bekostigingsmodellen te gaan werken verwachten wij de beste vergelijking te 

kunnen maken welk model het meest effectief is voor onze regio. We starten dan ook 

een onderzoek om over een aantal jaren een definitief antwoord op deze vraag te 

kunnen geven. In dit onderzoek komt zowel de vergelijking van de 

inkoop/bekostigingsmodellen binnen de GRJR aan de orde als ook de modellen in 
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andere jeugdhulpregio’s. Op het moment dat de nieuwe inkoopperiode aan het einde 

komt, kunnen gemeenten een vervolgkeuze maken.  

 
Het werken met twee inkoop/bekostigingsmodellen vraagt uiteraard nog wel de nodige 
uitwerking, dit zal in 2021 onderwerp zijn van gesprek binnen de gehele GRJR. De 
voortgang en uitkomsten hiervan bespreken wij in het Algemeen Bestuur.  
 
Mocht u nog verder vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich 
richten tot Joris Buningh (JK.Buningh1@Rotterdam.nl).  
 
 
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond,  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Mw. J. Bokhove  
Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  
 
 
 
 
Mw. mr. S. Hammer  

Secretaris a.i. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
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