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Wettelijke basis (aanvullend)
De zienswijzeprocedure voor het meerjarenbeleidsplan is voorgeschreven in artikel 6, lid 3 van de
Gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
Fatale termijn:
De zienswijze dient uiterlijk 19 maart 2020 door het dagelijks bestuur van de dienst Gezondheid &
Jeugd te zijn ontvangen.

Gevraagd besluit
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een zienswijze volgens bijgaand concept op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de dienst
Gezondheid & Jeugd in te dienen.
Het college besluit om:
2. De raad voor te stellen een zienswijze volgens bijgaand concept op het Meerjarenbeleidsplan 20202023 van de dienst Gezondheid & Jeugd in te dienen.
Bestuurlijke kanttekeningen
N.v.t.

Inhoud
Inleiding
Op 16 december 2019 zond de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) het ontwerp
Meerjarenbeleidsplan DG&J (MJP) voor de periode 2020-2023 aan de ZHZ-gemeenten. Het MJP is
het strategisch beleidskader van de DG&J en geeft inzicht in de ontwikkelingen, opgaven en
prioriteiten voor de komende vier jaar. Het algemeen bestuur heeft op 12 december jl. ingestemd met
dit ontwerp en stelt de raden in de gelegenheid om uiterlijk 19 maart 2020 een zienswijze te geven.
Beoogd effect
De DG&J biedt gemeenten met dit MJP een stevige basisvoorziening voor publieke gezondheid
(GGD), onderwijsdeelname (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) en huiselijk geweld en ouderenen kindermishandeling (Veilig Thuis) en helpt inwoners mee te doen aan een gezonde en sociaal
veilige samenleving. De interventies en acties van de DG&J zijn daarop gericht, waarbij (veer)kracht,
eigen regie en het welbevinden van mensen centraal staat. Daarbij is DG&J samen met de

gemeenten permanent op zoek naar een goede aansluiting bij de lokale vraagstukken en hoe de
dienstverlening te innoveren.
Argumenten
1.1 Het huidige MJP loopt dit jaar af.
De DG&J is toe aan een herijking van het huidige MJP en heeft bovendien de verplichting om dit elke
vier jaar te doen.
1.2 Het MJP is een belangrijke basis voor de planning- & control cyclus van de DG&J.
Het MJP geeft het bestuur systematisch inzicht waar de organisatie staat in relatie tot de realisatie van
de opgaven en prioriteiten.
1.3 Een zienswijzeprocedure is gebruikelijk.
De zienswijzeprocedure voor het MJP is voorgeschreven in artikel 6, lid 3 van de gemeenschappelijke
regeling.
Kanttekeningen
1.1 De zienswijze procedure op het MJP loopt voor op het proces van de lokale nota publieke
gezondheid.
Het MJP loopt bij het merendeel van de gemeentes in ZHZ voor op de lokale nota’s publieke
gezondheid. Dit geldt ook voor Papendrecht, waar de besluitvorming over de nota gezondheid
gepland staat voor de raad van mei 2020. Idealiter was dit omgedraaid geweest. Het MJP bevat
immers beleidsmatige keuzes, die raadsleden eerder zien dan de lokale nota gezondheid.
Aanvankelijk was de planning dat de lokale nota's eind 2019 gereed zouden zijn, waarna het MJP zou
volgen. Door vertraging in de lokale nota's is de volgorde anders geworden.
Omdat de DG&J nauw betrokken is geweest bij de lokale nota’s van de gemeenten verwachten we
hier geen grote risico’s. Wel vraagt dit in de uitwerking een flexibele inzet van DG&J op
organisatieonderdelen en kan dit leiden tot een verschillende rol van de DG&J per gemeente op het
gebied van gezondheidsbevordering. Belangrijk is dat duidelijk wordt toegelicht hoe de twee
processen tot stand zijn gekomen en hoe deze op elkaar ingrijpen. Daarbij wordt het MJP ter
zienswijze aangeboden aan de raad en de lokale nota publieke gezondheid ter vaststelling.
Financiën
Het meerjarenbeleidsplan leidt niet tot een wijziging van de begroting. Wel meldt de dienst dat zij
opgaven en prioriteiten heeft geformuleerd, die in de komende jaren beleidsmatig en/of financieel
worden uitgewerkt. Deze uitwerking kan leiden tot vraag naar extra middelen. In de conceptzienswijze
wordt daarom gevraagd om hierbij realisme te bepleiten, gezien de financiële opgaven waar
gemeenten de komende jaren voor staan. Voorstellen met financiële consequenties zullen vroegtijdig
(in het voorjaar) ter zienswijze gebracht moeten worden aan de raden zodat een betere lokale
afweging kan plaatsvinden bij de eigen begroting/perspectiefnota.
Uitvoering
Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verzonden aan het dagelijks bestuur van de
dienst Gezondheid & Jeugd.
Communicatie & participatie
Op woensdagavond 15 januari 2020 is er een regionale raadsinformatiebijeenkomst over het
meerjarenbeleidsplan georganiseerd.
Duurzaamheid & ecologie
N.v.t.
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ICT
N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

secretaris

burgemeester

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

bijlage 1 - brief concept zienswijze Papendrecht op MJP DGJ.docx
bijlage 2 - Brief 1903876 - verzoek DGJ om zienswijzen op meerjarenbeleidsplan.pdf
bijlage 3 - Meerjarenbeleidsplan DGJ 2020-2023 - definitief ontwerp.pdf
bijlage 4 - Meerjarenbeleidsplan DGJ 2020-2023 in 1 oogopslag.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op
De zienswijzeprocedure voor het meerjarenbeleidsplan is voorgeschreven in artikel 6, lid 3 van de
Gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

besluit:
1. Een zienswijze volgens bijgaand concept op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de dienst
Gezondheid & Jeugd in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,

4/4

