










 

Motie 
Zienswijze SOJ 

 
 

Artikel 37 Reglement van Orde 
 

1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. 
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de 

voorzitter worden ingediend. 
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt 

tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 

vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 
 

  
Vergadering 29 september 2020 
  
Nummer:  
  
Onderwerp:  Zienswijze SOJ 
  
  
De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 29 september 2020 
  
gehoord de beraadslaging; 
 
overwegende: 
 

• Dat de Serviceorganisatie Jeugd de zoveelste begrotingswijziging in korte tijd 
voorlegt aan de gemeenten; 

• Er vanuit de gemeenteraad onverkort zorgen zijn als het gaat om grip op de 
financiën en het beteugelen van bureaucratie;  

• Dat het bij de transformatie ontbreekt aan focus, prioritering, resultaatgerichtheid 
en tempo; 

• Dat de roep van het aanjaagteam om door te pakken niet opgevolgd lijkt te 
worden; 

• Dat gemeenten voortdurend geconfronteerd worden met kostenstijgingen; 
• Dat de gemeenteraad deze begrotingswijziging betreurt; 
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verzoekt het college: 
 

• Om onverminderd en stevig richting het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd aan te dringen om de voorstellen van het aanjaagteam 
versneld uit te voeren; 

• Om het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd op te roepen om 
dit jaar nog de nee-tenzijregeling af te schaffen; 

• Om het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd aan te sporen te 
investeren in extra tijdelijke capaciteit om de definiëring wat jeugdzorg is, 
normering van jeugdzorg en het inkoopkader versneld te bepalen en door te 
voeren; 

• Deze motie ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd en deze eveneens door te geleiden naar de 
gemeenteraden van de in de Serviceorganisatie Jeugd participerende gemeenten; 

• Om een BIO te organiseren, waarbij de gemeenteraad in gesprek kan met de 
directeur-bestuurder van de Serviceorganisatie Jeugd. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening en naam: 
Jan Mark ten Hove 
SGP 
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