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Gevraagd besluit
1. Een zienswijze, zoals verwoord in bijgaande brief, naar voren te brengen op de voorgenomen 
begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Inhoud
Inleiding
Het dagelijks bestuur van de GR van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DB van de DG&J) vraagt de 
gemeenteraad bij brief van 12 november 2020 om zijn zienswijze te geven op de begrotingswijziging 
2021. De kern van de zaak staat beschreven in de brief van het DB van 12 november 2020.

Beoogd effect
De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting het dagelijks bestuur 
van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van 
de begrotingswijziging SOJ 2021.

Argumenten
1.1    De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen.

In de gemeenschappelijke regeling GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is bepaald, dat de 
gemeenteraden de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de jaarrekening en begroting te geven, 
alvorens het algemeen bestuur deze vaststelt.  

2.1    Het college biedt de raad een concept-zienswijze aan.

Zoals gebruikelijk ondersteunt het college door een aanzet c.q. voorzet te maken van de zienswijze 
voor de gemeenteraad aan de hand van eerdere besprekingen rond dit onderwerp in de 
gemeenteraad. De zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 volgt op de eerdere 
zienswijze omtrent de begrotingswijziging 2020 waarvan de reactie op 7 december 2020 is ontvangen. 
De brief Definitieve begrotingswijziging SOJ 2020 van het DB van de GR DG&J en de vastgestelde 
nota van reactie begrotingswijziging SOJ 2020 van het DB van de GR DG&J zijn aan de bijlagen 
toegevoegd. Omdat zienswijzen elkaar in rap tempo opvolgen, is gekozen om in de nieuwe zienswijze 
inhoudelijk te verwijzen naar de vorige zienswijze van de gemeenteraad van 1 oktober 2020.

Kanttekeningen
1.1      De begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is omgeven door veel onzekere factoren.

De jeugdhulp kent een grote dynamiek en grilligheid wat betreft de inzet vanuit de regionale 
zorgmarkt. De daadwerkelijke inzet laat zich lastig voorspellen. Hierbij spelen verschillende dingen 
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parten, onder andere: hulptrajecten aan jeugdigen kennen niet een lineair verloop (op- en afschalen), 
de toegang verloopt naast het jeugdteam ook via medisch verwijzers en gecertificeerde instellingen 
(grip op de toegang) en de financiële solidariteit. De gevolgen van de Coronamaatregelen kunnen 
hieraan worden toegevoegd. 

Financiën
Voor de verschillende onderdelen van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is bij de lokale 
Programmabegroting 2021 rekening gehouden met een totaal bedrag van € 7,874 mln. De 
begrotingswijziging die het Algemeen Bestuur voornemens is om door te voeren heeft een nadelig 
effect op de lokale begroting van € 282.000 die betrokken zal worden bij de concernrapportage. Zoals 
aangegeven bij de kanttekeningen kent de begroting de nodige onzekerheden (o.a. de gevolgen van 
de afbouw van solidariteit).

Uitvoering
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur 
van de GR DG&J. In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG& wordt een definitief 
besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur. U wordt 
hierna geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur wat betreft de 
begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Brief aan DB GR DGJ over zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ.docx
2. GEAMENDEERD Brief aan DB GR DGJ over zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ.pdf
3. Raadsinformatie brief verzoek tot zienswijze begrotingswijziging 2021.pdf
4. 2020 10 29  begrotingswijziging 2021 SOJ nav 1e en 2e burap.pdf
5. Brief definitieve begrotingswijziging SOJ 2020.pdf
6. 2020 12 02 vastgestelde nota van reactie begrotingswijziging SOJ 2020.pdf
7. Overdenkingen zienswijze begrotingswijziging 2021.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Een zienswijze, zoals verwoord in bijgaande brief, naar voren te brengen op de voorgenomen 
begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


