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Geacht college,
Bijgaand ontvangt u het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (MJP) van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). Ook is een 'MJP in één oogopslag'
bijgevoegd. Het MJP is het strategisch beleidskader van de DG&J en geeft inzicht in de
ontwikkelingen, opgaven en prioriteiten voor de komende vier jaar. Ons algemeen
bestuur heeft op 12 december jl. ingestemd met dit ontwerp. Wij verzoeken u het MJP
door te geleiden naar uw gemeenteraad, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld
zijn zienswijze te geven.
De DG&J biedt gemeenten een stevige basisvoorziening voor publieke gezondheid,
onderwijsdeelname en huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling 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. Samen met de gemeenten is de DG&J
permanent op zoek naar een goede aansluiting bij de lokale vraagstukken en innoveert
de DG&J haar dienstverlening.
Het is de bedoeling om het MJP definitief vast te stellen in de vergadering van het
algemeen bestuur van 9 april 2020. De zienswijze van uw gemeenteraad worden zoals
gebruikelijk -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de
behandeling van het MJP betrokken. Om behandeling van de zienswijzen in ons dagelijks
bestuur mogelijk te maken ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 19 maart 2020.

Op woensdagavond 15 januari 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor
gemeenteraadsleden georganiseerd. De gemeenteraadsleden hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst worden raadsleden over het MJP
geïnformeerd en is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunnen raadsleden kennis
maken met (het werk van) de DG&J. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.30-22.00
in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris,
de voorzitter,

K.J. van Hengel

H. van der Linden

