
 
 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  05 

 
Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
9 oktober 2014 28 oktober 2014 Gewijzigde 

Gemeenschappe-
lijke Regeling 
Hart van Brabant 

1. Conceptbesluit AB instellen 
Bestuurscommissie Jeugd 

2. Regionaal Beleidskader Jeugd 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
In het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp dat is vastgesteld door uw raad in maart 2014, is de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant als beslispunt opgenomen. Het voorliggende document, de 
gewijzigde GR is de uitwerking hiervan. De belangrijkste wijziging is gelegen in de mogelijkheid, mits uw raad 
daarmee instemt, voor het algemeen bestuur van Hart van Brabant om een bestuurscommissie Jeugd in te 
stellen. Deze bestuurscommissie zal o.a. zijn belast met het opstellen van een deelbegroting regionale 
jeugdtaken, die jaarlijks door het AB moet worden vastgesteld. Een uitvoeringsplan zal hieraan ten grondslag 
liggen.  
Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de gewijzigde GR Regio Hart van Brabant en om het AB 
toestemming te verlenen voor het instellen van een bestuurscommissie Jeugd. Wel is het wenselijk om daarbij 
enkele nadrukkelijke aandachtspunten aan te geven. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In het regionaal Beleidskader Jeugdhulp dat is vastgesteld door uw raad in maart 2014, is de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) als beslispunt opgenomen. Het voorliggend document, de gewijzigde GR is de 
uitwerking hiervan.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is bedoeld om een bestuurlijke 
structuur in te stellen met het oog op een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de bovenlokale 
jeugdhulptaken, zoals vastgesteld in het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp, met inachtneming van de 
bepalingen van de Jeugdwet. 
Uw raad heeft bij de vaststelling van het regionaal beleidskader Hart van Brabant 2014-2018 de zorg 
uitgesproken en kenbaar gemaakt, of aanpassing van de bestaande GR de meest wenselijke vorm is of dat een 
nieuwe GR niet een betere oplossing zou zijn. Dit standpunt is nog steeds van kracht maar nu niet opportuun 
meer. Bij de evaluatie van de regionale organisatie en inbedding van bovenlokale jeugdhulptaken zullen wij hier 
zo nodig opnieuw aandacht voor vragen. 
 

Ambtelijke bijstand:  J. Bolt 
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3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Wijziging van de bestaande GR Regio Hart van Brabant kan alleen plaatsvinden bij unanimiteit, middels 
gelijkluidende besluiten van de colleges en raden van de deelnemende gemeenten (artikel 28 GR). 
Vervolgens dient het AB op grondslag van de gewijzigde GR een besluit te nemen tot het instellen van een 
Bestuurscommissie Jeugd, mits ook hiervoor vooraf door de raden van de deelnemende gemeenten toestemming 
is verleend. Uw raad dient dus twee besluiten te nemen. 
 
Voordat uw raad tot besluitvorming komt willen wij u in dit voorstel nader informeren over de beoogde 
bestuurlijke structuur, de totstandkoming en inhoud daarvan, en onze overweging daarbij. 
 
3.1 Proces 
 
In aanloop naar de nu voorgestelde regionale bestuurlijke structuur zijn de volgende stappen gezet: 

- De raden zijn in het najaar van 2013 geïnformeerd via de raadsbijeenkomsten per gemeente. Bijna alle 
negen gemeenten hebben daarvan gebruik gemaakt. Vervolgens heeft er in februari en maart van dit jaar 
een verkennende ronde plaats gevonden.  

- Expertmatige uitwerking van de wijzigingen op de GR Regio Hart van Brabant. Hierbij is rekening 
gehouden met de bepalingen van de Wgr en de bestaande GR HvB. 

- Bestudering van andere regelingen van HvB bijvoorbeeld regiotaxi, leerlingenvervoer, en benutting van 
bruikbare elementen en formuleringen.  

- Bestudering van regelingen voor jeugdhulptaken in andere regio’s. Voorbeelden zijn regio Midden Holland, 
regio Rijnmond, regio Nijmegen en regio West-Brabant.  

- Verwerking van input van juridische en financiële experts van de regio gemeenten en een extern fiscaal 
expert. Bij de uitwerking en bespreking is geconcludeerd dat er geen technische belemmeringen zijn om 
de regionale jeugdhulptaken onder te brengen in een gewijzigde gemeenschappelijke regeling regio Hart 
van Brabant.   

 
3.2 Inhoud wijzigingen 
 
Kernpunten wijziging gemeenschappelijke regeling 
 
Voor de volledige versie van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling met toelichting wordt verwezen naar de 
bijlage. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste punten.  
 

- Toevoegen van de jeugdhulptaken: 
In de wijziging op de bestaande regeling is bij artikel 2 (doelstelling) en artikel 4 (taken) de regionale 
uitvoering van bovenlokale jeugdhulptaken toegevoegd.   

 
- Bevoegdheid instellen bestuurscommissie: 

De belangrijkste wijziging is de nieuwe bevoegdheid voor het Algemeen Bestuur om voor bepaalde taken 
een bestuurscommissie in te kunnen stellen (artikel 10a). De Wgr (artikel 25) biedt de mogelijkheid om 
dat te regelen. Het AB bepaalt vervolgens in een afzonderlijk besluit welke taken en bevoegdheden deze 
bestuurscommissie krijgt (zie hierna). 
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- Financiële bepalingen: 
Met het toevoegen van de uitvoering van bovenlokale jeugdhulptaken aan de taken van de Regio Hart 
van Brabant gaan ook enkele aanpassingen in de financiële bepalingen van de GR gepaard. 
Het opstellen van de deelbegroting en de deelrekening Jeugd verloopt straks via de bestuurscommissie, 
maar het vaststellen van de totale integrale begroting Hart van Brabant (na het ophalen van de 
zienswijzen van de raden) blijft de bevoegdheid van het algemeen bestuur (artikelen 22 en 25). 
De kostentoerekening van de bovenlokale jeugdhulptaken wordt afzonderlijk en specifiek per jaar 
geregeld (artikel 23 lid 2) en staat dus los van de regiobijdrage die de gemeenten jaarlijks naar rato van 
het inwoneraantal betalen. 
De deelnemende gemeenten betalen wekelijks een voorschot voor de uitvoering van de bovenlokale 
jeugdhulptaken (artikel 24), inbegrepen de kosten voor risicoreservering en bovenlokale innovatie. 
De verrekening van een batig of nadelig saldo vindt plaats via een regionale bestemmingsreserve 
jeugdhulp (artikel 25, lid 8 en 9), die gevuld wordt met een in de deelbegroting bepaald percentage per 
gemeente.  
 

AB besluit instellen Bestuurscommissie Jeugd 
 
- Voor u ter inzage bij de stukken ligt het conceptbesluit dat het algemeen bestuur van de Regio Hart van 

Brabant wil nemen om de Bestuurscommissie Jeugd in te stellen. Over de inhoud van dit besluit als 
zodanig kan uw raad geen zienswijze inbrengen. 
Met het instellen van de bestuurscommissie wordt beoogd dat de portefeuillehouders Jeugd de (van het 
AB gemandateerde) verantwoordelijkheid krijgen voor de bestuurlijke aansturing van de uitvoering van de 
bovenlokale jeugdhulptaken. Ons college heeft wethouder Sperber gemachtigd om namens ons college lid 
te zijn van de Bestuurscommissie Jeugd. 

 
- De voorzitter van de bestuurscommissie benoemt de commissie uit zijn midden, met dien verstande dat 

deze niet uit de gastheergemeente (Tilburg) afkomstig is. 
 
- Taken bestuurscommissie: 

In het besluit wordt geregeld dat de bestuurscommissie belast is met het opstellen van de ontwerp-
deelbegroting Jeugd, de ontwerp-deelrekening jeugd, het bestuurlijk opdrachtgeverschap naar de 
gastgemeente, en de actieve verstrekking van voortgangsinformatie aan de deelnemende gemeenten. 

 
- Uitvoeringsplan: 

Het bestuurlijk opdrachtgeverschap omvat het vaststellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan en het 
monitoren en bestuurlijk toezicht houden op de uitvoering. Ten aanzien van het uitvoeringsplan geldt dat 
de gastheergemeente (Tilburg) hiermee moet instemmen in relatie tot de uitvoerbaarheid. 

 
- Stemverhouding: 

Bij besluitvorming wordt gestreefd naar consensus. Wanneer hoofdelijke stemming nodig is heeft iedere 
gemeente één stem en vindt besluitvorming plaats bij absolute meerderheid van stemmen. Dit is in lijn 
met de stemverhouding binnen het algemeen bestuur zoals geregeld in de GR Regio Hart van Brabant. 
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In afwijking hiervan geldt een gewogen stemrecht op basis van het aantal inwoners bij 
wijzigingsvoorstellen van de bestuurscommissie aan het algemeen bestuur inzake de deelbegroting en de 
deelrekening Jeugd. Hierbij geldt dat in ieder geval de gastheergemeente en drie andere gemeenten voor 
het voorstel moeten hebben gestemd. 

 
- Huishoudelijk reglement: 

Nadere afspraken over de werkwijze van de bestuurscommissie regelt de commissie zelf in een 
huishoudelijk reglement. 

 
- Evaluatie en verlenging: 

De bestuurscommissie Jeugd wordt ingesteld tot 1 januari 2018. Uiterlijk op 1 januari 2017 wordt op 
basis van een evaluatie bepaald of verlenging wenselijk is (bij unaniem besluit). 

 
3.3 Overweging 
 
Over de definitie bovenlokale jeugdhulptaken willen wij een overweging met uw raad delen. 
 
De omschrijving van de bovenlokale jeugdhulptaken is in de GR niet gespecifieerd. Hier wordt verwezen naar het 
Regionaal Beleidskader Jeugdhulp. Echter de daarin genoemde ondergrens van € 3.000,00 voor specialistische 
regionale jeugdhulp (en daarmee de bovengrens voor lokale jeugdhulp) staat nog ter discussie. Bovendien is 
inmiddels op basis van voortschrijdend inzicht afgesproken dat onder lokale hulp ook alle ambulante hulp wordt 
verstaan.  
Een werkgroep is nog bezig om nieuwe criteria te formuleren voor de afbakening van lokale en bovenlokale 
jeugdhulptaken. Omdat de verdeling van de budgetten op de taakverdeling is gebaseerd, is het van groot belang 
om de effecten van de afbakening van het begrip bovenlokale jeugdhulp nauwlettend te volgen.  
 
Aan het verlenen van instemming aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling kunnen geen 
voorwaarden of uitzonderingen worden verbonden (tenzij die unaniem in gelijke formulering door de raden van 
de deelnemende gemeenten worden gedeeld). Uiteraard staat het uw raad wel vrij om bij het schriftelijk 
kenbaar maken van uw instemmingsbesluit een signaal af te geven voor monitoring en evaluatie. De effecten 
van de afbakening van het begrip bovenlokale jeugdhulp is ons inziens zo'n nadrukkelijk aandachtspunt. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Inmiddels is de deelbegroting Jeugdhulp 2015 Hart van Brabant gereed. Deze wordt in een separaat voorstel 
voor zienswijzen aangeboden voor uw vergadering van 28 oktober 2014.  
 
5. Inspraak en communicatie 
Niet van toepassing. 
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6. Vervolgtraject besluitvorming 
Wanneer alle raden van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Regio Hart van Brabant wordt deze aan de provincie doorgezonden. 
Op basis van de aangepaste GR kan het AB dan het besluit tot instelling van de Bestuurscommissie Jeugd 
nemen. De bestuurscommissie zelf stelt vervolgens het huishoudelijk reglement vast. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Gelet op de zeer korte termijn waarin de resterende zaken voor de aansturing, organisatie en uitvoering van 
bovenlokale jeugdhulp moeten worden geregeld kan uw raadsvergadering van 28 oktober 2014 als een 
bestuurlijke deadline worden beschouwd.  
 
In afwachting van het inwerking treden van de gewijzigde GR heeft het college een tijdelijke volmacht gegeven 
aan de gemeente Tilburg om als gastheergemeente aan de slag te kunnen met de regionale inkoop. 
 
8. Voorstel 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor: 
I. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant.  
II. Aan het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant toestemming te verlenen om een 

bestuurscommissie Jeugd in te stellen. 
III. Bij het schriftelijk kenbaar maken van uw instemming met de GR en uw toestemming voor de 

bestuurscommissie nadrukkelijk aandacht te vragen voor het monitoren en evalueren van de effecten van 
de afbakening van bovenlokale taken.  

 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
Gelet op de beraadslagingen in de commissie Welzijn d.d. 02-09-2014 en 07-10-2014; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-10-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

 
I. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant.  
II. Aan het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant toestemming te verlenen om een 

bestuurscommissie Jeugd in te stellen. 
III. Bij het schriftelijk kenbaar maken van uw instemming met de GR en uw toestemming voor de 

bestuurscommissie nadrukkelijk aandacht te vragen voor het monitoren en evalueren van de effecten van 
de afbakening van bovenlokale taken.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 28-10-2014 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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