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Onderwerp
Zienswijzen op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de SOJ

Gevraagd besluit
Een zienswijze naar voren te brengen via bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland op de voorgestelde 
begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd. 

Inleiding
Op 12 september 2019 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid 
& Jeugd ZHZ (GR DG&J) een voorgenomen besluit genomen om de begrotingen 2019 en 2020 te wijzigen. 
Het dagelijks bestuur van de GR heeft de gemeenteraad per brief op 23 september 2019 gevraagd om een 
zienswijze te geven op deze voorgenomen begrotingswijzigingen. 

Het uitbrengen van de zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt derhalve ook 
verzonden vanuit uw gemeenteraad. Om dit proces te doorlopen is het gebruikelijk dat het college een 
voorzet aanlevert, waarna uw gemeenteraad aan zet is om de definitieve Papendrechtse zienswijze te 
bepalen vanuit lokaal perspectief.

Beoogd effect
De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR 
DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van de begrotingswijzigingen 
2019 en 2020 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Argumenten
1.1 Lokaal is al geanticipeerd op de voorgestelde begrotingswijziging 2019.
Deze tegenvaller is reeds verwerkt in de 1ste Concernrapportage 2019.

1.2 Uw raad heeft in een eerder stadium opgeroepen tot een brede discussie ovegr het wankele 
evenwicht tussen passende ondersteuning aan gezinnen en kinderen en binnen welk financieel kader dit 
mogelijk is.
In uw eerdere zienswijzen van respectievelijk 22 oktober 2018 en 22 februari 2019 heeft u het dagelijks 
bestuur van de GR opgeroepen tot een brede discussie over het ontstane wankele evenwicht tussen 
passende ondersteuning aan gezinnen en kinderen en het bijhorende financiële kader. Gesteld kan worden 
dat deze discussie nog verder dient plaats te vinden (o.a. over de herijking van de beleidsuitgangspunten).

1.3 Uw raad heeft in een eerder stadium verzocht om een realistische begroting en geen wensbegroting.
In uw eerdere zienswijze van 22 oktober 2018 heeft u het dagelijks bestuur van de GR verzocht om een 
realistische begroting. Gelet op eerdere begrotingswijzigingen kunnen er twijfels zijn of de financiële ambities 
gerealiseerd worden.



1.4 De zienswijze geeft de gelegenheid om extra aandacht te vragen op een aantal specifieke punten.
Op de volgende punten vinden wij het passend om extra aandacht te vragen aan het dagelijks bestuur van 
de GR: 

 Scherpere sturing op instroom, afschaling én uitstroom in de regionale zorgmarkt
 Creëer complementaire, eenduidige sturing door aanscherping van de rolverdeling en opdrachten 

tussen Serviceorganisatie Jeugd, gemeenten en Jeugdteams
 De Omdenknotitie raakt de bevoegdheid van de raad

Tot slot hebben wij in algemene zin een oproep toegevoegd in de zienswijze om uw raad bij zienswijzen of 
andere onderwerpen die een raadsbesluit vragen steeds voldoende gelegenheid te geven om het debat voor 
te bereiden en te voeren.

Kanttekening

Financiën
De begrotingswijzigingen brengen extra financiële lasten voor de gemeenten met zich mee. 
Op basis van de toegenomen vraag zoals verwoord in de eerste bestuursrapportage is in 2019 € 10,172 
miljoen aan extra middelen nodig. Daarnaast is de door gemeenten ontvangen vergoeding uit de 
compensatieregeling Voogdij verwerkt in de verdeling van de gemeentelijke bijdragen.
Het financiële effect voor Papendrecht, ad € 587.000, is reeds verwerkt in de 1e Concernrapportage 2019.

De bijdrage 2020 van Papendrecht bedraagt € 7,207 miljoen, waarvan verwerking plaats vindt via de 
Programmabegroting 2020. De veelheid aan maatregelen die genomen worden in combinatie met 
verschillende externe factoren (o.a. het nieuwe landelijke verdeelmodel Jeugd per 2021 en financiële 
toezicht vanuit de provincie) maakt het raadzaam om terughoudend te zijn met het inboeken van 
bezuinigingen). 

De extra bijdrage van € 10,172 miljoen en oplopende taakstelling van de Serviceorganisatie Jeugd is 
verwerkt in de bijdrage. Tot en met 2021 houden wij in ons meerjarenperspectief rekening met de tijdelijke 
extra rijksinkomsten Jeugdhulp uit de meicirculaire 2019.

Uitvoering
Na besluitvorming door uw raad verzenden we de zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J. In 
de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 12 december 2019 wordt een definitief 
besluit met de zienswijzen van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur. U wordt 
geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur over de begrotingswijzigingen.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,  de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke

Bijlagen 
- ontwerp raadsbesluit
- conceptbrief aan bestuur GR dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over zienswijze Papendrecht op de 

begrotingswijzigingen 2019 en 2020
- informatiebrief van 4 juli 2019 van de SOJ, inclusief bijlagen
- informatiebrief van 23 september 2019 van de SOJ, inclusief bijlagen
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