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Geacht bestuur, 

De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J). U geeft aan 
dat door een aantal ontwikkelingen, bijstelling van deze begroting nodig is en dat het 
Algemeen Bestuur op 11 november 2021 een voorgenomen besluit tot wijziging van 
de begroting heeft genomen. Op 16 november 2021 is uw verzoek binnengekomen 
om een zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2022 (GR DG&J). 

De voorgenomen begrotingswijziging kent drie onderdelen. Wij zullen per onderdeel 
onze zienswijze aan u kenbaar maken.

Jeugdhulp
De begrotingswijziging is noodzakelijk om de jeugdhulp en de projecten van de 
Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden. Met deze begrotingswijziging 
zien wij een meer realistische begroting. Wij hadden verwacht dat de inspanningen 
tot kostenbeheersing meer resultaten zouden hebben opgeleverd. We dringen er 
daarom op aan om de begroting realistisch te houden en tegelijkertijd 
overschrijdingen tijdens het begrotingsjaar 2022 en verder te voorkomen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de jeugdhulp ook de komende jaren het nodige zal 
kosten. En we zien ondanks de aanvullende middelen van het Rijk een grote 
noodzaak om in te blijven zetten op de ontwikkelopgaven voor transformatie en 
kostenbeheersing, zodat we ook op de lange termijn voor onze kinderen en gezinnen 
de nodige hulp kunnen blijven organiseren. We verzoeken u nogmaals dringend om 
zorg te dragen voor voortgang in deze opgaven en ons te informeren over de 
ontwikkelingen en resultaten hiervan. Extra aandacht vragen wij hier ook voor het zo 
breed mogelijk inzetten van het nieuwe normenkader.

Voor een groot deel zijn wij zelf verantwoordelijk voor de ontwikkelopgaven. Lokaal 
investeren wij daarom ook het nodige om de transformatie verder vorm te geven. 
In dit kader hebben wij daarom bij de programmabegroting 2022 besloten om vanuit 
de aanvullende Rijksmiddelen incidenteel investeringsruimte te creëren om de 
jeugdhulp te transformeren en tot kostenbeheersing te komen.



Speerpunten voor ons zijn de afbakening van de jeugdhulp, de samenwerking met 
het onderwijs, het versterken van casusregie bij geïndiceerde jeugdhulp en inzet van 
jeugd(hulp)professionals bij huisartsenzorg.
 
Veilig Thuis
U constateert dat de begrote capaciteit op dit moment onvoldoende is om de taken 
van VT ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te kunnen voeren. 
Hiervoor is een tijdelijke uitbreiding nodig van de formatie "maatschappelijk werk" 
voor in ieder geval het eerste half jaar 2022. Gelet op het belang van de taken van 
VT ZHZ stemmen wij in met een tijdelijke uitbreiding.
Tegelijkertijd verwachten wij dat u in gesprek gaat met Sterk Papendrecht en andere 
wijkteams in de regio om te bespreken welke zaken en taken zij (nog beter) kunnen 
oppakken. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 beoordeelt u opnieuw de situatie en 
vernemen wij graag wat de opbrengst en de resultaten van deze gesprekken zijn.
 
Naast deze tijdelijke uitbreiding vraagt u ook een uitbreiding met een structureel 
karakter. Dit om VT ZHZ blijvend verder te professionaliseren. De inzet hiervan is 
gekoppeld aan de functie van de maatschappelijk werker, 
vertrouwensarts/gedragswetenschapper, informatieanalist, juridisch adviseur en 
ondersteuner. Voor deze voorgenomen structurele begrotingswijziging met ingang 
van 2023 is binnen onze begroting geen rekening gehouden. Wij stellen voor dat dit 
een integraal onderdeel moet vormen van de begroting DG&J 2023. De structurele 
voorgestelde begrotingswijziging kunnen wij daarom op dit moment niet steunen.

Jeugdgezondheidszorg
Omdat er niet meer middelen worden gevraagd dan dat de gemeenten voor deze 
extra taak ontvangen via het gemeentefonds, hebben wij geen opmerkingen over 
deze begrotingswijziging.

Wij vertrouwen erop dat onze zienswijze met deze brief voldoende helder is 
verwoord. 

Hoogachtend,

de griffier, de waarnemend voorzitter,

M. Muijzer-Van der Meijden mr. drs. A.M.M. Jetten 
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