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Onderwerp

Samenwerkingsprotocol gemeenten Limburg en Gecertificeerde Instellingen 2019

Voorstel

1. Het Samenwerkingsprotocol gemeenten Regio Midden-Limburg West en Gecertificeerde
Instellingen 2019 aan te gaan. Het voorstel wordt met terugwerkende kracht per 1 januari
2019 vastgesteld.
2. De ondeftekening van het'Samenwerkingsprotocol gemeenten Regio Midden-Limburg
West en Gecertificeerde Instellingen 2Ot9'op te dragen aan de burgemeester van de
gemeente Nederweert (Art. LTI,lid 2 Gemeentewet).

Inleiding

De gemeente voert, sinds de invoering van het stelstel voor de jeugd onder de Jeugdwet
per l januari 2015, de regie over alle vormen van jeugdhulp voor jeugdigen en het
gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering).
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige
hulp niet of niet voldoende helpt. Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve
begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een
strafbaar felt. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim
kan jeugdreclassering ook toegepast worden.

De Jeugdwet bepaalt bovendien dat alleen gecertificeerde instellingen (GI's) deze
jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen uitvoeren. De GI bepaalt of jeugdhulp is
aangewezen in het kader van de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering, en zo ja, welke hulp dat moet zijn.

De Jeugdwet verplicht de gemeente en de GI's om hun afspraken hierover vast te leggen
in een samenwerkingsprotocol (artikel 3.5, lid 3 Jeugdwet). In februari 2016 is een
aangepaste versie van het protocol vastgesteld, nadat destijds de
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samenwerkingsafspraken met de GI's zljn geëvalueerd. Irlrrtiddels heeiL er eerì aatltal
wijzigingen plaatsgevonden waardoor aanpassing van de destijds gemaakte afspraken
noodzakelijk is.

Beoogd effect/doel

Actueel samenwerkingsprotocol met gecertificeerde instellingen in het kader van de

Jeugdwet.

Argumenten

1.1 Met ingang van 2019 is een derde GI toegetreden.
Met ingang van 2019 worden niet alleen de al eerder gecontracteerde paftijen William
Schrikker Groep en Bureau Jeugdzorg Limburg gesubsidieerd, maar ook het Leger des

Heils. Hct Lcgcr dcs Heils richt zich op een derde specifieke doelgroep, namelijk de
jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of
godsdienstige achtergrorrd en cornplexe gezinssystemen. Ook met deze GI moeten dus
- _ --- ,. ^ -^ - - - - --t, 2 - - - ^c-- -^t. -- ..,^ -l^- ^ ^- ^ ^ 1.¡
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1.2 Dit protocol benoemt de meest essentiële punten voor de samenwerking'
In het protocol worden de meest essentiële punten benoemd die ter sprake moeten komen
in het overleg en de samenwerking tussen gemeenten en de GI's met betrekking tot de in
te zetten jeugdhulp.

t.3 D¡t protocol legt de basis voor nadere afspraken op (sub)regionaal niveau.
Per (sub)regio en/of op lokaal niveau zijnlworden met de GI nadere (werk)afspraken
gemaakt. Hiermee kan optimaal richting worden gegeven aan (sub)regionale en lokale
aanvullende koersbepaling, terwijl de uniformering van de basisafspraken toch
admin istratieve voordelen opleveft .

1.4 Dit protocol is een afstanking ten opzichte van het vorige protocol en biedt daar waar
nodig ruimte voor gerichte afspraken.

In de afgelopen jaren is de samenwerking met Gi's op diverse fronten aangescherpt en

uitgebreid (bijvoorbeeld de Uitgangspuntennotitie "Naar een toekomstbestendige
jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg"). Daarnaast zijn in (of
krachtens) de "subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert
2Ot9-2022" nadere afspraken gemaakt, welke in het protocol worden benoemd. Dit
betekent dat de algemeen geldende verplichte afspraken (conform de wet per 2019)
beperkter kunnen zijn en dit verplichte protocol daarmee in grote mate rafgeslankt' is.

1.5 D¡t protocol is een uniformering voor heel Limburg conform subsidieregeling.
Met de subsidieregeling (geldend vanaf 2019) is mede gehoor gegeven aan de roep van
GI's om waar mogelijk afspraken te uniformeren (met name om extra administratieve
belasting te voorkomen). Ook het protocol wordt nu geüniformeerd voor geheel Limburg

waarvoorheen nog twee exemplaren golden (separaat voor Noord- en Midden-Limburg en

Zuid-Limburg).
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Kanttekeningen en risico's

t.L ln veel andere gemeenten in Limburg is hierover reeds het besluit genomen.
ln verband met ambtelijke capaciteitsproblemen in de regio Midden-Limburg West, heeft dit
besluit op zich laten wachten. Op het gebied van gedwongen kader Jeugd zijn de taken
inmiddels herverdeeld. De werkzaamheden die uit noodzaak zijn blijven liggen, worden
momenteel opgepakt en bijgewerkt. Voor bespoediging van de vaststelling van het protocol is
onder kanttekening 2.1 een voorsteltot afhandeling opgenomen.

1.2 Uniformering voor heel Limburg.
Bij uniformering op grotere schaal (zoals bijvoorbeeld provinciaal) moet opgelet worden dat
er ook ruimte is voor lokale invulling. Daarom zijnlworden er op (sub)regio en/of op lokaal
niveau met de Gl's nadere (werk)afspraken gemaakt. Hiermee kan optimaal richting worden
gegeven aan (sub)regionale en lokale aanvullende koersbepaling, tenrvijl de uniformering van
de basisafspraken toch administratieve voordelen oplevert.

2.1 Overdragen van bevoegdheid tot ondertekening door één burgemeester op basis van
prakti sche overwegi nge n.
De burgemeester heeft op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de bevoegdheid om de
ondertekening aan een ander dan hemzelf op te dragen.
De burgemeester van Nederweert zal dit document ondertekenen mede namens de
gemeenten Weert en Leudal. Op deze manier wordt de procedure rondom vaststelling van
het protocol bespoedigd en gelden op zo kort mogelijke termijn in heel Limburg dezelfde
afspraken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het huidige protocol voor Noord- en Midden-Limburg komt van rechtswege te
vervallen met de inwerkingtreding van het nieuwe protocol.
De meest essentiële punten voor de samenwerking, zoals benoemd in
samenwerkingsprotocol, ter sprake laten komen in overleg en samenwerking
tussen gemeenten en de GI's met betrekking tot de in te zetten jeugdhulp.

Com mu n icatie/ pa rtici patie

Intern de betrokken partijen op de hoogte brengen van het vastgestelde protocol middels
de beleidsadviseurs.

Overleg gevoerd met

Intern:

G. Poell (strategisch beleidsadviseur)
J. Verheesen (adviseur contractbeheer)

Extern:

S. Broekmans (adviseurs sociaal domein, gemeente Nederweert)
C. Timmermans (adviseur sociaal domein, gemeente Leudal)
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