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Geacht bestuur,  
 
Op 14 april 2021 hebben wij van u het verzoek ontvangen om een zienswijze 
kenbaar te maken op concept jaarstukken 2020 en de begroting 2022. Graag willen 
wij hierbij de zienswijze van onze gemeenteraad op de jaarstukken en begroting van 
uw gemeenschappelijke regeling uitbrengen. Ten aanzien van de jaarrekening 2020 
hebben we de volgende opmerkingen: 
 
Resultaatbestemming 
Het resultaat van 'dochter' dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is € 128.000 
voordelig in 2020. U geeft aan dit resultaat als volgt te willen bestemmen: restitutie 
aan gemeenten van € 128.000. Wij kunnen hiermee instemmen. 
 
Ten aanzien van de begroting 2022: 
Naast de jaarlijkse indexering van de inwonerbijdrage en kosten jeugdhulp, vraagt u 
onze zienswijze op een tweetal voorstellen die de inwonerbijdrage verhogen, te 
weten: 
1. (structurele) uitbreiding van het meldpunt zorg & overlast 
2. Uitvoeren van een integraal programma seksuele gezondheid 
Wij kunnen instemmen met deze twee uitbreidingen. 
 
Jeugdhulp 
Ten aanzien van de begroting SOJ schetst u drie scenario's, en vraagt u gemeenten 
om expliciet in de zienswijze aan te geven of ze het wenselijk achten om de 
begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1. Mede gezien het grote 
negatieve effect van de 2 andere scenario’s op de lokale meerjarenbegroting, en in 
afwachting van de keuzes die het Rijk gaat maken om meer budget ter beschikking 
te stellen, kiezen wij vanuit het financieel perspectief van de gemeente voor scenario 
1. 
 
Verzoek om bij te dragen aan ombuigingsopgave 
Gelet op het gemeentelijke financieel perspectief is de gemeente Papendrecht aan 
de slag met een forse ombuigingsopgave. Wij verzoeken alle gemeenschappelijke 
regelingen waarin wij deelnemen om mee te denken in het verwezenlijken van deze 
opgave. 
 



 

 

 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
De griffier de voorzitter, 
 
 
 
G.A. van Egmond A.J. Moerkerke 
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