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Onderwerp:
Bevoegdheid college mbt subsidieregeling taken Veilig Thuis/Jeugdbescherming/Jeugdreclassering

Geachte raad,
Samenvatting:
Bevoegdheid college subsidieregeling voor taken van gecertificeerde instelling vaststellen
Voorgesteld besluit:
1. Het college bevoegdheid geven subsidieregeling voor de taken van gecertificeerde
instellingen vast te stellen.

1. Inleiding
In de provincie Utrecht blijkt het gewenst op bovenregionaal niveau te komen tot één subsidietender
om een jaarlijkse subsidie te kunnen verlenen namens de gemeenten in zes jeugdregio’s aan één
gecertificeerde instelling voor Veilig Thuis 18-/18+, meldpunt binnenlandse mensenhandel, proces
coördinatie hulp na huisverbod, coördinatie Aware, crisis coördinatiepunt, specialistische
deskundigheid (waaronder ten aanzien van ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld),
ondersteunend aanbod deskundigheid en preventie (waaronder training en voorlichting).
Gebleken is dat in de gemeente Renswoude het college niet bevoegd is een subsidieregeling voor de
taken van gecertificeerde instellingen (hierna: GI-taken) vast te stellen. Als eerste stap moeten we
ervoor zorgen dat het college daadwerkelijk bevoegd is de subsidieregeling voor GI-taken vast te
stellen. Dit betekent dat de raad alle bevoegdheden om subsidie aan een gecertificeerde instelling te
verlenen voor de taken op het gebied van Veilig Thuis en voor (preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering aan het college moet overdragen. Na controle is gebleken dat de Algemene
Subsidie Verordening deze bevoegdheden niet waarborgt Daarom is het nodig hier een afzonderlijk
raadsbesluit voor te nemen.
Het is noodzaak dat het raadsbesluit uiterlijk eind februari aanstaande in de raadsvergadering wordt
besproken (of in ieder geval wordt vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Ten slotte is gebleken dat in de gemeentelijke subsidieverordening geen regeling is opgenomen
waaruit blijkt dat het is toegestaan dat het college de bevoegdheden mandateert aan een
regiovertegenwoordiger (een niet-ondergeschikte). Subsidieregels zijn namelijk zogenaamde
“algemeen verbindende voorschriften”. Om die te mandateren is een expliciet mandaat noodzakelijk in
de subsidieverordening. Hierdoor is het niet mogelijk de subsidieregeling in een bovenregionaal
bestuurlijk overleg vast te stellen. In de subsidieregeling wordt dan wel mandaat/volmacht
opgenomen voor de elementen/uitwerking van het subsidietenderproces aan de betreffende
regiovertegenwoordigers.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
mw. P. Doornenbal-van der Vlist
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Raadsbesluit
Nr. 172024
De raad van de gemeente Renswoude;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d ,30 januari 2018, nummer ..
Gelet op
hoofdstuk 4 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de hoofdstukken 2 en 3 van de
Jeugdwet,
titel 4.2 en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
de wens om in de provincie Utrecht op bovenregionaal niveau te komen tot één subsidietender om een
jaarlijkse subsidie te kunnen verlenen namens de gemeenten in zes jeugdregio’s aan één
gecertificeerde instelling voor Veilig Thuis 18-/18+, meldpunt binnenlandse mensenhandel, proces
coördinatie hulp na huisverbod, coördinatie Aware, crisis coördinatiepunt, specialistische
deskundigheid (waaronder ten aanzien van ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld),
ondersteunend aanbod deskundigheid en preventie (waaronder training en voorlichting)
Besluit
Mandatering college om subsidieregeling voor de taken van gecertificeerde instellingen vast te
stellen.
Artikel 1 begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.
b.

college:
gecertificeerde insteling:

c.

jeugdbescherming:

d.

jeugdreclassering:

e.

taken:

het college van burgemeester en wethouders;
de rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of
voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de
Jeugdwet en die een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering uitvoert;
de jeugdbescherming, bedoeld in de definitie van
gecertificeerde instelling in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
de jeugdreclassering, bedoeld in de definitie van
gecertificeerde instelling in artikel 1.1. van de Jeugdwet;
Veilig Thuis 18-/18+, met inbegrip van meldpunt
binnenlandse mensenhandel, proces coördinatie hulp na
huisverbod, coördinatie Aware, crisis coördinatiepunt,
specialistische deskundigheid (waaronder ten aanzien
van ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld)
ondersteunend aanbod deskundigheid en preventie
(waaronder training en voorlichting) en
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f.

Veilig Thuis:

het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, binnen de provincie
Utrecht.
Artikel 2: Subsidie gecertificeerde instellingen
1. Aan het college worden alle bevoegdheden verleend om subsidie aan een
gecertificeerde instelling te verlenen voor de taken. Het college kan hiertoe
een nadere regeling (subsidieregeling) vaststellen.
2. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen alle publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke rechtshandelingen alsmede de benodigde feitelijke
handelingen, met inbegrip van het verlenen van mandaat, volmacht en
machtiging overeenkomstig afdeling 10.2 van de Algemene wet
bestuursrecht, in het kader van samenwerking binnen de Jeugdzorgregio
FoodValley.
3. Dit besluit heeft primaat boven overige besluiten die het subsidiëren van
gecertificeerde instellingen op het terrein van de taken betreft.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2018

Griffier

Voorzitter
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