
(Concept-)besluit van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Regio Hart van 
Brabant 
 
Artikel I – Bestuurscommissie Jeugd 
 

1. Het Algemeen Bestuur besluit tot de oprichting van de bestuurscommissie Jeugd. 
2. De bestuurscommissie bestaat uit de portefeuillehouders Jeugd van de  

deelnemende gemeenten, die de gedelegeerde verantwoordelijken zijn voor het 
beleidsterrein Jeugd namens hun college. 

3. De bestuurscommissie benoemt uit zijn midden een voorzitter, met dien 
verstande dat deze niet uit de gastheergemeente afkomstig is. 

4. De secretaris van de gastheergemeente is de ambtelijk opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de bovenlokale jeugdhulptaken, waarvoor de bestuurscommissie 
Jeugd de bestuurlijke opdrachtgever is.  

5. De coördinator van de regionale uitvoeringsorganisatie of diens plaatsvervanger 
is als adviseur aanwezig bij de overleggen van de bestuurscommissie.  

6. De bestuurscommissie vergadert jaarlijks tenminste vier keer, en voorts zo 
dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt dan wel minimaal twee leden daartoe 
schriftelijk onder opgave van redenen verzoeken. 

7. De bestuurscommissie is belast met: 
a. Het opstellen van de ontwerp(deel-)begroting voor de bovenlokale 

jeugdhulp en een toelichting van baten en lasten voor het volgende 
kalenderjaar, conform de uitgangspunten die zijn vastgelegd in hoofdstuk 8 
van het regionaal beleidskader Jeugd. De begroting is zodanig ingericht dat 
daaruit blijkt welke kosten verband houden met de uitvoering van de 
bovenlokale taken en de ondersteuning vanuit de uitvoerende gemeente en 
welk deel daarvan vervolgens aan elke gemeente wordt doorberekend.  

b. Het opstellen van de (deel-)rekening voor de bovenlokale jeugdhulp, met 
een bijbehorend verslag van het voorgaande jaar, waarbij per gemeente 
inzichtelijk wordt gemaakt welke jeugdhulp is geleverd en wat daarvan de 
kosten waren. Het algemeen bestuur stelt de (deel-)rekening en het verslag 
vast als onderdeel van de jaarrekening en jaarverslag voor het geheel van 
taken van de gemeenschappelijke regeling. 

c. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap naar de gastheergemeente. Deze taak 
wordt door het algemeen bestuur gedelegeerd aan de bestuurscommissie en 
omvat: 

i. Het vaststellen van een jaarlijks uitvoeringsplan, waarin de nadere 
afspraken over de wijze van uitvoering van de taken door 
gastheergemeente in het komende kalenderjaar zijn opgenomen. De 
gastheergemeente maakt daarvoor een conceptvoorstel voor de 
bestuurscommissie. 

ii. Het monitoren en bestuurlijk toezicht houden op de uitvoering van 
de bovenlokale jeugdhulptaken door de gastheergemeente. 

d. De actieve verstrekking van voortgangsinformatie aan de deelnemende 
gemeenten. Het uitgangspunt is maandelijkse voortgangsinformatie, waarbij 
rekening wordt gehouden met wat de gastheergemeente in redelijkheid kan 
leveren en deelnemende gemeenten kunnen verwerken. De 



bestuurscommissie stelt jaarlijks in het uitvoeringsplan vast wat de precieze 
frequentie en inhoud van de voortgangsinformatie wordt voor het komende 
kalenderjaar. 

8. Aan de bespreking van de deelbegroting jeugd, voordat deze naar het AB gaat voor 
vaststelling als onderdeel van de totale begroting van de regio, nemen naast de 
leden van de bestuurscommissie de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten, in hun hoedanigheid als portefeuillehouders veiligheid, deel. Indien het 
op stemming aankomt over de deelbegroting Jeugd, hebben de burgemeesters ook 
stemrecht. In het AB zelf vindt bij de vaststelling van de totale begroting van de 
regio alleen nog marginale toetsing plaats op de deelbegroting Jeugd, gericht op: 

a. de zorgvuldigheid die in acht is genomen in het begrotingsproces en het in 
acht nemen van de termijnen die daarvoor gelden; 

b. de financiële beheersbaarheid van uitgaven, met dien verstande dat de 
verplichtingen die (kunnen) worden aangegaan passen binnen het 
budgettaire kader dat geldt voor de regionale jeugdhulptaken. 

9. De bestuurscommissie draagt zorgt voor de organisatie van regionale 
themabijeenkomsten met de raden van de deelnemende gemeenten over de 
uitvoering van jeugdhulptaken. De bestuurscommissie wordt daarin ondersteund 
door het programmabureau van de regio. 

10. Er is een accounthoudersoverleg, bestaande uit de beleidsmedewerkers jeugd van 
de deelnemende gemeenten of hun plaatsvervangers, dat als taak heeft: 

a. zorg te dragen voor een goede en gestroomlijnde uitwisseling van informatie 
tussen het regionaal uitvoeringsteam van de gastheergemeente en de 
ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten, waarbij ieder lid 
verantwoordelijk is voor de eigen gemeente; 

b. voorkeuren, wensen, knelpunten of problemen van de individuele 
deelnemende gemeenten kenbaar te maken aan het regionaal 
uitvoeringsteam van de gastheergemeente; 

c. de individuele portefeuillehouders te adviseren over de bespreking en 
besluitvorming in de bestuurscommissie, waarbij ieder lid verantwoordelijk 
is voor de advisering aan de portefeuillehouder van de eigen gemeente.  

11. Het regionaal uitvoeringsteam van de gastheergemeente, dat is belast met de 
feitelijke uitvoering van bovenlokale jeugdhulptaken, 

a. voorziet de bestuurscommissie van de informatie die nodig is voor het goed 
kunnen uitvoeren van haar bestuurlijke taken; 

b. is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de 
bestuurscommissie; 

c. toont ‘proactiviteit’ en ‘bestuurlijke gevoeligheid’ richting de 
verantwoordelijke portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, 
gericht op het kunnen uitvoeren van hun lokale verantwoordelijkheid voor 
het gehele jeugdbeleid 

d. draagt zorg voor een goede aansluiting met de uitvoering van de lokale 
jeugdhulptaken; 

e. toont ‘proactiviteit’ richting het accounthoudersoverleg in het delen van 
informatie die nodig is voor het goed kunnen adviseren en betrekken van de 
eigen portefeuillehouder Jeugd over zowel de technische uitvoeringskant 
(het voorbereiden, sluiten en beheren van contracten met aanbieders) als 



beleidsinhoudelijke ontwikkeling. 
12. Bij het nemen van besluiten door de bestuurscommissie wordt gestreefd naar 

consensus. 
13. Indien voor besluitvorming in de bestuurscommissie hoofdelijke stemming nodig is, 

wordt uitgegaan van één stem per gemeente en besluitvorming bij absolute 
meerderheid van stemmen. Onder absolute meerderheid wordt meer dan de helft 
van het totaal aantal stemgerechtigde leden verstaan. 

14. In afwijking van lid 13 geldt ten aanzien van het door de bestuurscommissie aan het 
algemeen bestuur voorstellen van wijzigingen van de deelbegroting Jeugd, 
wijzigingen van de deelbegroting Jeugd en het deel Jeugd in de jaarrekening, een 
gewogen stemrecht gebaseerd op het aantal inwoners. Hierbij geldt één stem per 
50.000 inwoners of een gedeelte daarvan van de gemeente die door het lid wordt 
vertegenwoordigd, met dien verstande dat in ieder geval de gastheergemeente en 
drie andere gemeenten vóór het doen van het voorstel aan het algemeen bestuur 
moeten hebben gestemd. 

15. Bij het opstellen en vaststellen van het jaarlijks uitvoeringsplan, waarin de opdracht 
aan de gastheergemeente wordt vastgelegd, geldt dat instemming van de 
gastheergemeente vereist is om het plan te kunnen vaststellen. 

16. De leden van de bestuurscommissie zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het 
algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde 
bestuur. Zij geven daartoe het algemeen bestuur de informatie die nodig is voor een 
juiste beoordeling van het door de bestuurscommissie gevoerde bestuur. 

17. De leden van de bestuurscommissie zijn verantwoordelijk voor het terugkoppelen 
van informatie uit hun overleggen en over de voortgang van werkzaamheden aan de 
eigen gemeenteraad, danwel de van toepassing zijnde raadscommissie. 

18. De bestuurscommissie stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere 
afspraken over de werkwijze van de bestuurscommissie zijn opgenomen. 

19. De bestuurscommissie Jeugd wordt ingesteld voor de periode tot 1 januari 2018, 
met de mogelijkheid deze periode te verlengen indien de deelnemende gemeenten 
daartoe in unanimiteit besluiten, uiterlijk op 1 januari 2017. 

20. Voorafgaand aan het besluit tot verlenging genoemd in lid 18, vindt een evaluatie 
plaats. 


