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Voorstel: 
De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 vast te stellen. 
 
 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
Vanaf 2015 worden de Gecertificeerde Instellingen bekostigd door middel van een subsidie.  
De basis hiervoor is de Subsidieverordening Jeugdhulp. De uitvoering hiervan is belegd bij het RSJ  
IJsselland. Dit is geregeld in het Mandaatbesluit Subsidieverordening Jeugdhulp.  
 
De subsidieafspraken zijn tot nu toe telkens voor de duur van één jaar geweest. Er heeft een landelijk  
onderzoek plaatsgevonden naar de vormen van bekostiging van Gecertificeerde Instellingen (hierna:  
GI’s). Hieruit bleek dat subsidiëren ook mogelijk is en dat aanbesteden niet verplicht is. 
 
Voorgesteld wordt om een subsidierelatie aan te gaan voor de duur van drie jaren, ingaande 
op 1 januari 2020. De basis van deze subsidiëring dient in een subsidieverordening te liggen.  
Voor de nieuwe subsidiëring, is een nieuwe subsidieverordening opgesteld: de Subsidieverordening  
Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022. Aangezien het RSJ IJsselland geen  
verordende bevoegdheid heeft, dient deze subsidieverordening door elke gemeenteraad 
afzonderlijk te worden vastgesteld. 
De uitvoering van de Subsidieverordening komt te liggen bij het RSJ IJsselland, door middel van een  
mandaatbesluit. 
De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 zal per  
1 november 2019 in werking gaan treden.  
 
Argumenten: 
1. Een subsidierelatie is op dit moment het best passend 
De elf bestuurders van het RSJ IJsselland zijn tot deze conclusie gekomen omdat: 

- dit tevens het advies is van de VNG (Duurzame borging van continuïteit in de 
jeugdbescherming en versterken van de sturing op vernieuwing) naar aanleiding van het  
Rebel-rapport (Optimale beschikbaarheid van jeugdbescherming en –reclassering); 

- er in de regio Twente ook op basis van subsidiëring afspraken zijn gemaakt (4 jaar  
vanaf 2019) en dit voor Jeugdbescherming Overijssel (de grootste GI uit onze regio) 
de minste administratieve lasten met zich meebrengt, maar ook voor de andere GI’s die  
landelijk werkend zijn; 

- een subsidie ook voor meerdere jaren afgesloten kan worden.  
2.  In de voorliggende subsidieverordening staan alle zaken opgenomen die nodig zijn 

 voor een goede uitvoering van de subsidiëring 
Hierbij is ook gelet op de wens vanuit de gemeenten en GI’s om samen te werken aan de 
transformatie en optimalisatie in het gedwongen kader. De subsidieverordening geeft eveneens de 
ruimte om aanvullende afspraken te maken indien dit wenselijk is gelet op de transformatie/ 
optimalisatie.  
 

Kanttekeningen 
1. Gedurende de looptijd van de subsidie kan geen nieuwe GI toetreden 
Een subsidie heeft een gesloten karakter. Dit betekent dat er de komende drie jaar geen nieuwe GI  
actief kan worden binnen onze regio. Tegelijkertijd is het zo dat het oprichten van een GI geen  
eenvoudige zaak is en dat er geen sprake is van ‘marktwerking’ zoals bij de meer reguliere 
aanbieders van jeugdhulp. 

 
Alternatieven: 
Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Bij de voorbereiding van deze subsidieverordening zijn alle elf 
gemeenten uit de regio IJsselland betrokken, zowel beleidsmedewerkers als juristen. 
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties: 
Het vaststellen van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022  
brengt geen financiële consequenties met zich mee. 

 
 



                                                                        

De uitvoering van de maatregelen door een Gecertificeerde Instelling dienen uiteraard wel vanuit het  
gemeentelijke jeugdhulpbudget te worden bekostigd. Hiervoor worden aan het RSJ IJsselland, vanuit  
de gemeenten, voorschotten verstrekt. Het RSJ IJsselland verzorgt de uitbetaling aan de GI’s.  

 
De uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van het aantal uitgevoerde maatregelen per  
gemeente.   
 
Communicatie: 
Na vaststelling van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022, 
zal dit besluit door de gemeente gepubliceerd worden, waarmee de subsidieverordening in werking 
treedt per 1 november 2019. 
 
Vervolg: 
Na vaststelling van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 
door alle elf gemeenteraden en na de bekendmaking van deze vaststelling, zal de verordening  
inwerking treden per 1 november 2019. Op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe 
subsidieverordening vervalt de (oude) Subsidieverordening Jeugdhulp. 
 
Bijlagen: 

1. Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 
2. Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
Raadsbesluit 
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 september 2019, nummer 991; 
 
gelet op de Jeugdwet; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 oktober 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 


