gemeenschappelijke regeling

Overleg:

AB Jeugdhulp Rijnmond

Datum vergadering: 13 december 2018
Agendapunt nr.:

8b

Onderwerp:
Samenwerkingsafspraken gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI).

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).

Verdere procedure:
Na instemming door het AB kunnen de (regionale) samenwerkingsafspraken vanaf 1 januari 2019 worden
geïmplementeerd met inachtneming van de formalisering besluitvorming over het protocol in 2019.

Samenvatting:
Om diverse redenen is het nodig om de samenwerkingsafspraken aan te scherpen en uit te breiden. Het
bestaande samenwerkingsprotocol, dat de kaders en meer abstracte afspraken voor samenwerking
aangeeft, wordt geactualiseerd (beslispunt 1) en is aangevuld met samenwerkings- en aansluitafspraken.
In de samenwerkingsafspraken zijn de afspraken uit het samenwerkingsprotocol op gemeentelijk/
subregionaal niveau nader uitgewerkt in meer concrete werkafspraken (beslispunt 2). De
aansluitafspraken gaan over de wijze waarop de gemeenten/subregio’s in 2019 omgaan met de
uitvoering van casusregie bij drang zonder VTO (beslispunt 3).

Toelichting
Op 11 december 2014 heeft het AB Jeugdhulp Rijnmond samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten
en de GI’s vastgesteld in de vorm van een samenwerkingsprotocol. Dit protocol, met overkoepelende
regionale basisafspraken tussen de gemeenten in de regio en de GI’s, betreft een wettelijke verplichting
op basis van de Jeugdwet en heeft tot doel de samenwerking tussen de GI’s en de gemeenten goed vast
te leggen.
De afgelopen jaren is er veel veranderd: zowel de lokale teams als de GI’s hebben een ontwikkeling
doorgemaakt, de omgeving is veranderd, er zijn ervaringen opgedaan in de praktijk en er zijn verschillen
ontstaan in de taakopvatting van lokale teams. Dit alles leidt ertoe dat het samenwerkingsprotocol aan

Samenwerkingsafspraken GI’s en lokale teams / Sylvia de Lange / 12 november 2018

1

herijking toe is. Daarnaast is er op de werkvloer behoefte aan concrete werkafspraken die duidelijkheid
verschaffen over onderlinge taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de lokale teams en de GI’s.
Om de samenwerking tussen gemeenten en GI’s in de regio goed te regelen zijn een drietal documenten
toegevoegd: Samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen uit 2014, Samenwerkingsafspraken lokale teams en GI’s (algemeen voorbeeld) en Aansluitafspraken lokale teams en GI’s.
Het bijgevoegde samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (bijlage 1) dateert uit
2014 en wordt momenteel, in afstemming met de regionale werkgroep JB/JR, geactualiseerd en
aangepast aan de geldende praktijk. Het streven is om het protocol medio februari 2019 voor
besluitvorming en ondertekening voor te leggen. Wij willen echter voorstellen om al wel per 1 januari
2019 conform het nieuwe samenwerkingsprotocol te gaan werken, aangezien dit een voorwaarde is om
de lokale samenwerkingsafspraken met de GI en de aansluitafspraken in werking te laten treden.
Voorafgaand aan de ondertekening dient besluitvorming in de colleges van de gemeenten plaats te
hebben gevonden. Aanpassing van de afspraken in het samenwerkingsprotocol kan enkel op bestuurlijk
niveau plaatsvinden.
In het afgelopen jaar heeft JBRR namens de GI’s in overleg met de afzonderlijke gemeenten concrete
werkafspraken opgesteld in de vorm van samenwerkingsafspraken. Een algemeen voorbeeld is
toegevoegd (bijlage 2). De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard,
Vlaardingen en Westvoorne hebben de samenwerkingsafspraken inmiddels vastgesteld. Deze afspraken
zijn op ambtelijk niveau opgesteld en kunnen ook op dit niveau worden aangepast. Als gevolg van lokale
verschillen zijn er voor iedere gemeente of subregio aparte afspraken opgesteld. Werkafspraken voor het
Jeugdbeschermingsplein zullen begin 2019 worden gemaakt aangezien de meeste gemeenten in de
regio per 1 januari 2019 beginnen met het structureel uitnodigen van ouders en kinderen aan tafel.
De aansluitafspraken lokale teams en GI’s (bijlage 3) maken per subregio/gemeente de wijze van
aansluiting inzichtelijk middels de keuze voor een aansluitmodel. Dit model is leidend voor uitwerking van
de samenwerkingsafspraken (bijlage 2). De gemeenten kiezen voor een partnermodel of een
specialistenmodel of een variant van beide. Voor beide modellen gelden de volgende uitgangspunten:
Het lokale team is de spil;
GI en Veilig Thuis (VT) sluiten tijdelijk aan;
Jeugdbeschermingsplein beslist;
Na besluit werken GI en lokaal team parallel, als partners van elkaar;
Dit gebeurt middels aanwezigheid bij de teamtafel. De mate van betrokkenheid van het lokale team
gedurende de maatregel wordt daar in gezamenlijke afstemming bepaald.
Bij het specialistenmodel wordt bij complexe casuïstiek een specialistenteam gevormd van lokale
specialisten, GI en Veilig Thuis.
Daarnaast is in beeld gebracht welke taakopvatting het lokale team heeft bij de uitvoering van drang
zonder dat er gelijktijdig sprake is van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de Raad voor de
Kinderbescherming.
Bij de toelichting heeft iedere gemeente aangegeven wat zij in 2019 in het kader van Kennis & Innovatie
aan ondersteuning van JBRR nodig denkt te hebben om de lokale teams te versterken, bijvoorbeeld om
de casusregie bij drang zonder VTO zelf uit te kunnen voeren. Dit punt zal in 2019 nog verder worden
uitgewerkt.

Bijlagen:
1.
Samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen uit 2015
2.
Samenwerkingsafspraken op gemeentelijk of subregionaal niveau tussen lokale teams en GI’s
(algemene versie)
3.
Aansluitingsafspraken lokale teams en GI’s
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