gemeenschappelijke

regeling

Agenda voor de vergadering van het AB JEUGDHULP RIJNMOND, het
gezamenlijke PLATFORM en het AB GGD-RR
Datum: 13 december 2018
Locatie: Gemeente Rotterdam, Stadhuis zaal 7
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur

Tijdsindeling vergadering:
13.30 – 15.00 AB Jeugdhulp
15.00 – 15.15 pauze
15.15 – 15.30 platform
15.30 – 17.00 AB GGD

AB JEUGDHULP RIJNMOND
13.30 –

1.

Opening en vaststellen agenda

2.
a.

Mededelingen
Heidag 20 februari 2019

3.
a.
b.

Ingekomen stukken:
Brief aanbieders indexatie
Toekenning Transformatiefonds

4.

Verslag en besluitenlijst extra AB Jeugdhulp Rijnmond 1 november 2018
Gevraagde beslissing: vaststellen verslag en besluitenlijst

5.

Stand van zaken vervolg implementatieprogramma
Presentatie door Mario Stam
Gevraagde beslissing: kennisnemen

geen

6.

Q3 rapportage
Presentatie door Sylvia van Kleunen en Jonathan Houtman
Gevraagde beslissing: kennisnemen

geen

7.

Begroting 2019
Gevraagde beslissing:

8.
a.

Gecertificeerde Instellingen
Onderzoek naar vastgestelde en onderbouwde taken, kwaliteit en tarieven GI’s
gevraagde beslissing:
1. Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot 2018;

1 bijlage
1 bijlage
4 bijlagen

nazending
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3 bijlagen

2. Kennisnemen van de aangekondigde financiële knelpunten bij Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond (JBRR);
3. Instemmen met het voorstel om 2019 te benutten als financieel overgangsjaar door niet het advies
m.b.t. kostprijzen van Berenschot 2018 over te nemen, maar t.b.v. financiële jaar 2019 wel het
geraamde tekort van JBRR (incl. WSS) te compenseren;
4. Instemmen met het voorstel (projectbrief i.v.m. onderzoek) om middels een projectmatige aanpak de
werkwijze/kwaliteit en bekostiging van taken JBRR (incl. WSS) nader te onderzoeken, zodat per 2020
een beter onderbouwd besluit genomen kan worden over de bekostiging van de Gecertificeerde
instellingen (GI’s) en de portefeuillehouder JB/JR te vragen op te treden als bestuurlijk trekker;
5. Instemmen met de geraamde kosten (€48.000) die met bovenstaande onderzoek gemoeid zijn.
b.

Samenwerking lokale teams en GI’s
4 bijlagen
Gevraagde beslissing:
1. Instemmen met de actualisatie van het samenwerkingsprotocol gemeenten en GI en het streven per
1 januari 2019 te gaan werken conform het nieuwe samenwerkingsprotocol in afwachting van
besluitvorming in februari 2019;
2. Kennisnemen van de algemene samenwerkingsafspraken;
3. Ervoor zorgdragen dat de lokale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en GI per 1-1-2019 zijn
vastgesteld;
4. Instemmen met de aansluitafspraken lokale teams en GI’s waarin voor iedere (sub)regiogemeente(n)
het aansluitmodel van keuze is opgenomen en de wijze waarop gemeenten in 2019 omgaan met de
uitvoering van casusregie bij drang zonder verzoek tot onderzoek (VTO).

9.

Aanbesteding accountantsdiensten
5 bijlagen
Gevraagde beslissing:
1. Kennisnemen van het beschrijvend document;
2. Instemmen met publicatie van de aanbesteding en de voorgestelde planning;
3. Instemmen met de geraamde kosten (€75.000) per jaar.
4. Twee ambtenaren uit de regiogemeenten te vragen deel te nemen aan de beoordelingscommissie

10.
a.

Hamerstukken
Volmacht procesondersteuning
2 bijlagen
gevraagde beslissing: instemmen met de voorliggende volmacht
Indieningstermijn subsidies
1 bijlage
gevraagde beslissing: Instemmen met het accepteren van subsidieaanvragen over het jaar 2018 tot 15
december 2018

b.

– 15.00

11.

Rondvraag en sluiting

PAUZE

15.00 – 15.15

PLATFORM AB GGD RR EN AB JEUGDHULP RIJNMOND
15.15 – 15.30

12.

Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Concept-verslag van het Platform van 5 juli 2018 over VTRR

1 bijlage

Regionale kadernota mensenhandel
Geagendeerd en toegelicht door de wethouder Hartnagel en De Langen

1 bijlage
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AB GGD RR

15.30 – 17.00
15.30 – 15.45

13.

Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Stukken ter kennisname:
Concept-verslag van het AB van 5 juli 2018
Mededelingen en hamerstukken:
1. Kinderopvanginspecties (en korte actuele mondelinge toelichting)
2. Preventieakkoord
3. Vaccinaties
4. Programma van Eisen Quarantaine locatie
5. Voorbereiding van de jaarwisseling / vuurwerk (mondeling/bijlage wordt na AB toegezonden)
6. Halfjaarverslag 2018 GGD-RR
7. Benoeming voorzitter en vice voorzitter AB GGD-RR
8. Planning 2019 AB GGD-RR
9. Benchmark GGD /GHOR Nederland 2017

15.45 – 16.15

14.

Project nu niet zwanger
Toelichting door Meike van ‘t Hof
gevraagde beslissing: ter kennisname

16.15 – 16.35

15.

Svz personen met verward gedrag
Toelichting door Jelle Zeilstra en Babette van Viegen
gevraagde beslissing: ter kennisname

16.35 – 16.55

16.

Presentatie WMO toezicht
Door Muzaffer Yuksekyildiz
Gevraagde beslissing: vaststelling verslag WMO toezicht

16.55 – 17.00

17.

Rondvraag en sluiting
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1 bijlage
1 bijlage
3 bijlagen
4 bijlagen
2 bijlagen
2 bijlagen
1 bijlage
2 bijlagen
2 bijlagen

1 bijlage

