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Geachte heer, mevrouw,  
 
Aanleiding voor deze raadsinformatiebrief is het verzoek tot zienswijze op de begrotingswijziging 
2022, dat u op 11 juli 2022 van het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland 
Zuid heeft ontvangen. Wij voelen ons, gelet op de financiële tegenvaller, genoodzaakt om u 
vooruitlopend op het raadsvoorstel te informeren over de financiële consequenties van de 
begrotingswijziging en de opstart tot een Routekaart Jeugd.  
 
Redenen van de begrotingswijziging 
De begrotingswijziging heeft te maken met de gestegen jeugdhulpuitgaven. De belangrijkste oorzaken 
van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, 
ontwikkelingen en bovenregionale afspraken ten aanzien van de gesloten jeugdhulp, het niet halen 
van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei 
van de jeugdhulpuitgaven. 
 
Financiële consequenties van de begrotingswijziging 
De voorgenomen begrotingswijziging betekent een regionale (autonome) tegenvaller op van € 10,3 
miljoen. Vertaald naar Papendrecht betekent dit een autonome tegenvaller van € 650.000. Wij 
verwachten deze tegenvaller binnen onze begroting op te kunnen vangen. Wij zullen dit meenemen bij 
het opstellen van de 2de Concernrapportage die in het najaar wordt opgesteld. Niettemin onderschrijft 
deze tegenvaller voor ons de noodzaak om te komen tot een Routekaart Jeugd zoals opgenomen in 
het bestuursakkoord. Voor nadere duiding van de financiële consequenties verwijzen we u naar het 
raadsvoorstel over de zienswijze. 
 
Bestuursakkoord: Routekaart Jeugd 
De afgelopen jaren hebben we de kosten voor jeugdzorg zien stijgen. Betaalbaarheid van de 
jeugdzorg is voor het kunnen bieden van zorg op de langere termijn noodzakelijk. Daarom is in het 
bestuursakkoord ook aangegeven dat we een Routekaart Jeugd gaan opstellen. Na de zomer zullen 
we hiermee aan de slag gaan in het kader van het collegeprogramma. De routekaart zal hierbij één 
van de belangrijke onderwerpen zijn, waarbij de maatregelen uit het AEF-rapport  'Onderzoeksrapport 
governance ZHZ Jeugd' verdere opvolging dienen te krijgen. De uitwerking van een routekaart willen 
wij oppakken met onze maatschappelijke partners zoals Stichting Jeugdteams. Het vergt derhalve 
enige tijd en geduld voordat de routekaart klaar zal zijn en de effecten ervan daadwerkelijk merkbaar 
worden.  
 
We willen u al wel meenemen in de elementen die wij belangrijk vinden in de Routekaart Jeugd. 
Elementen als afbakening van jeugdhulp, versterken casusregie, normaliseren, demedicalisering en 
preventie zien wij namelijk als belangrijke pijlers. Ook de landelijke Hervormingsagenda Jeugd zien wij 
als belangrijk richtinggevend document bij de vorming van de routekaart. De verwachting is dat de 
hoofdlijnenagenda van de Hervormingsagenda Jeugd half november klaar is. 
 
Als raad wilt u mogelijk ook nog zaken terug zien in de Routekaart Jeugd of wellicht heeft u suggesties 
die we in kunnen zetten bij dit complexe vraagstuk. Wij willen u uitnodigen om dit kenbaar te maken 
tijdens de behandeling van het voorstel in de commissie Samenleving op 15 september en hierover 
ook het gesprek met elkaar te voeren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 



Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
 
de secretaris,   de waarnemend burgemeester,      
 
 
 
J.M. Ansems MSc.                      mr. drs. A.M.M. Jetten 


