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Zienswijze MJP 20202023 Dienst Gezondheid
& Jeugd

Geacht bestuur,
Met uw brief van 16 december 2019 stelt u ons in de gelegenheid een zienswijze in
te dienen op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de dienst Gezondheid en
Jeugd. Dit voor de organisatieonderdelen GGD, Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten en Veilig Thuis. Met het Meerjarenbeleidsplan (MJP) biedt u
gemeenten een stevige basisvoorziening voor publieke gezondheid,
onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling.
Domein overstijgende en samenhangende uitwerking van de opgaven
U heeft in het meerjarenbeleidsplan de belangrijkste opgaven voor de komende jaren
kernachtig en herkenbaar verwoord:
Gezond en veilig opgroeien
Iedereen doet mee
Vitaal ouder worden
Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Deze opgaven sluiten ook goed aan bij de opgaven die de gemeente Papendrecht
ziet.
Lokale gerichtheid
Wij delen het perspectief van positieve gezondheid bij de nadere uitwerking van
gezondheidsbescherming, -bewaking en bevordering voor de inwoners. Daarbij
schrijft u dat u zo veel mogelijk wilt aansluiten bij de opgaven waarvoor de gemeente
staat en invulling geeft aan een gemeentegerichte werkwijze. Hoewel veel
gemeenten vergelijkbare gezondheidsthema's kennen, zijn we blij dat de activiteiten
in het kader van gezondheidsbevordering sterk lokaal gericht zijn en samen met het
lokale netwerk ontwikkeld worden.
Leerplicht
Het onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten verdient meer aandacht. Wij
onderstrepen de ambitie uit thuiszitterspact dat in 2020 geen enkele leerling langer
dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod voor onderwijs en/of zorg. In dat
kader vinden wij preventie, het samenwerken met de zorg en het onderwijs, het
leerrecht en “matchmakers” belangrijk genoeg om deze te benoemen.

Financieel
Met u concluderen we dat het sobere en doelmatige financieel beleid dat de
afgelopen jaren is gevoerd, vruchten afwerpt. Hierdoor kent de DG&J wederom een
sluitende begroting. U geeft aan dat het meerjarenbeleidsplan niet leidt tot een
wijziging van de begroting. Wel meldt u dat de dienst 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. We willen
hierbij realisme bepleiten, gezien de financiële opgaven waar de gemeenten de
komende jaren voor staan.
Daarnaast zullen ambities die financieel niet passen binnen de begroting van de
dienst, vroegtijdig (in het voorjaar) ter zienswijze gebracht moeten worden aan de
raden zodat een betere lokale afweging kan plaatsvinden bij de eigen
begroting/perspectiefnota.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De griffier
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