Raadsmededeling:
Betreft aanvullende informatie bij het raadsvoorstel GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
IJsselland
Inleiding
In de commissievergadering van 29 september 2014 is bij de bespreking van het voorstel over de
Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg door Wethouder Von Martels
opgemerkt dat (nieuwe) Wet gemeenschappelijke regeling pas per 1 januari 2015 in werking treed. Op
basis van eerdere informatie was er van uitgegaan dat de wet van 9 juli 2014 ook op die datum of kort
daarna in werking zou treden. Nu dit niet het geval is heeft dit vraagt dit enkele aanpassingen in de GR.
In de commissievergadering is toegezegd u hierover schriftelijk nader te informeren.
Samenvatting
Aan de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland zijn enkele artikelen toegevoegd. Deze vervallen
bij het ingaan van de Wet gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2015, maar maken het mogelijk om
als regio per 1 november a.s. de contracten met de jeugdzorgaanbieders te kunnen sluiten.
Nadere toelichting
Na het opstellen van het voorstel voor de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg is uit telefonisch contact
en mailverkeer met het Ministerie van VWS gebleken dat, in tegenstelling tot eerdere informatie, de Wet
gemeenschappelijke regeling van 9 juli 2014 pas op 1 januari 2015 in werking treedt. Pas met
inwerkingtreden van deze wet is de rechtsvorm van de bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig
bestuur mogelijk.
Voor de inkoop en contractering van de jeugdhulp is het echter noodzakelijk dat de GR per 1 november in
werking treed. Om die reden bleek het noodzakelijk de (tekst van) de GR op een aantal punten aan te
passen. Op hoofdlijnen is de tekst en inhoud van de regeling echter gelijk gebleven.
Er zijn aan de al bekende tekst enkele artikelen toegevoegd, waardoor het mogelijk is de maanden
november en december 2014 te overbruggen, binnen de kaders van de huidige Wet Gemeenschappelijke
Regeling. Deze aanpassingen worden gedaan door tijdelijk een Openbaar Lichaam te vormen, waarbij
het Dagelijks Bestuur gelijk is aan het Algemeen Bestuur. Hiermee wordt voor de twee maanden in 2014
een vorm gevonden die in de uitvoering dicht bij de enkelvoudige bestuursvorm van GR per 1 januari
2015 ligt. Met ingang van die datum vervalt de tijdelijke vorm (Openbaar Lichaam) en treed de vorm van
de bedrijfsvoeringsorganisatie met enkelvoudig bestuur in werking.
Ter kennisname treft u aan de aangepaste tekst van de GR en de aanpaste toelichting. De aan de
regeling toegevoegde artikelen (geel gearceerd) vervallen weer per 1 januari 2015. Op deze wijze wordt
voorkomen dat voor de situatie na 1 januari weer nieuwe teksten moeten worden geformuleerd. Alleen de
overgangsartikelen, 6a, 10a, 10b e 23 vervallen, zodra de wet in werking treedt. Zie hiervoor art. 24 van
de GR.

