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Geachte raad,  

  

Afgelopen 

periode 

hebben zes 

raden van 

Zuid-Holland 

Zuid een 

Werkgroep  

Jeugd 

gevormd. De 

deelnemende 

raden zijn: 

Alblasserdam, 

Dordrecht,  
Raadsgriffie  
Spuiboulevard 300  

DORDRECHT  

  

T 078 770 85 50   

  

www.dordrecht.nl  

  

Contactpersoon  
Daniël Coenen  
T 078 770 4980 E 

d.coenen  

   @dordrecht.nl  

  

  

  

  

    

  

Gorinchem, Hoeksche Waard, Molenlanden en Zwijndrecht. Om uiteenlopende 

redenen hebben de vier andere raden zich (voorlopig) niet aangesloten.   

Doel van de werkgroep is om de autonome positie van de lokale 

gemeenteraden te versterken op het terrein van de regionale jeugdhulp. De 

eerste twee besprekingen van de werkgroep hebben inmiddels 

plaatsgevonden. Met deze brief maakt de werkgroep zijn definitieve vorming 

graag kenbaar. De werkgroep heeft inmiddels een instellingsverklaring 

opgesteld. Deze vindt u ter informatie bijgevoegd.   

De raden die hebben besloten niet deel te nemen, kunnen deze brief 

ook beschouwen als een handreiking. De uitnodiging om deel te nemen blijft 

onverminderd staan.  

De werkgroep zal de raden 'overdenkingen' sturen. De eerste 

overdenkingen zullen zich richten op de meerjarenbegroting (naar aanleiding 

van de burap 2019 en de omdenknotitie) en de nieuw te maken financiële 

verdeelafspraken, het huidige solidariteitsmodel. Deze ontvangt u binnenkort.   

  
  

http://www.dordrecht.nl/
http://www.dordrecht.nl/


We hopen van harte dat de werkgroep u als raad ondersteunt om in 

positie te zijn bij de gezamenlijke sturing op onze regionale jeugdhulp. Een 

afschrift van deze brief is verstuurd aan het AB van DG&J.  

  

Met vriendelijke groet,   

  

Werkgroep Jeugd: Alblasserdam, Loudy Nijhof en Cor van Verk (Dordrecht), Hans van Mourik  
(Gorinchem), Jeanette Kuipers en Paul Rijken (Hoeksche Waard), Joke Stravers (Molenlanden), 

Mirjam Slobbe (Zwijndrecht)  
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Instellingsverklaring Werkgroep Jeugd  

Verstuurd op 17 oktober 2019  

  

  

1. Positionering  

1. De Werkgroep Jeugd richt zich op het regionale jeugdhulpbeleid, georganiseerd in de GR 

Dienst Gezondheid & Jeugd van de regio Zuid-Holland Zuid.  

2. Het doel van de werkgroep is om de autonome positie van de lokale gemeenteraden te 

versterken.  

3. Het middel dat de werkgroep wil inzetten, zijn 'overdenkingen': een set aanbevelingen, 

suggesties, overwegingen etc. voor standpunten die raadsleden, fracties en/of 

gemeenteraden kunnen innemen.  

4. De lokale raden bepalen zelf of en hoe zij overdenkingen willen gebruiken.  

5. Bijkomend voordeel kan zijn raden dat vergelijkbare standpunten innemen, waarmee zij een 

gezamenlijk signaal afgeven aan het AB van DG&J; dit is geen doel op zich voor de 

werkgroep.  

6. De werkgroep informeert de raden periodiek over zijn activiteiten, bijvoorbeeld via een 

nieuwsbrief.  

7. De werkgroep zet zich in om processen zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen.   

8. De werkgroep is geen gremium waarmee DG&J kan afstemmen.  

  

2. Werkafspraken  

1. De werkgroep wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervanger aan.  

2. De werkgroep streeft bij het opstellen van overdenkingen naar consensus en expliciteert 

wanneer dit niet lukt de alternatieve overdenkingen.  

3. De werkgroep hanteert de (Jeugd)wet als vertrekpunt.  

4. Werkgroepleden delen kennis en ideeën met elkaar, zoals rapporten, moties, zienswijzen en 

amendementen.  

5. De werkgroep wijst een ondersteunende griffier en een plaatsvervanger aan, voor het 

organiseren, voorbereiden en uitwerken van vergaderingen; waar nodig in overleg met de 

(plv.) voorzitter, en voor het bewaken van werkafspraken en –processen.  

6. De werkgroep communiceert met de raden via de griffie(r)s.  

7. De werkgroep vergadert op het ritme van de vergaderingen van het AB van DG&J en kan 

naar eigen inzicht vergaderingen annuleren en/of toevoegen.  

8. Vergaderingen vinden plaats vlak na AB-vergaderingen om zodoende 1. te kunnen werken op 
basis van wat het AB daadwerkelijk heeft besloten, en 2. raden zo spoedig mogelijk te 
kunnen voorzien van overdenkingen.  

9. De werkgroep streeft ernaar vertegenwoordigd te zijn bij de AB-vergaderingen.  

10. Vergaderingen vinden plaats op het stadskantoor van de gemeente Dordrecht.  

11. Vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor niet-leden.  
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