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Geacht College,

Bij deze sturen wij u het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019 toe. Wij verzoeken u deze
stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad zodat uw raad in de gelegenheid is
zijn zienswijze te geven.
Een van de afspraken die ons bestuur met de gemeenten heeft gemaakt is dat een

meerjarenbeleidsplan 2016 -2019 wordt opgesteld. Na het vaststellen van het
financiële dekkingsplan in april 2015 ten behoeve van een sluitende

meerjarenbegroting, is gestart met het proces om de beleidsmatige keuzes te maken.
Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de afspraken die in februari 2015 met
gemeenteraadsleden is gemaakt onder het motto: 'eerst het lek boven water, de koers
komt later'.
Na de zomervakantie is onder begeleiding van een bestuurlijke begeleidingscommissie
in de verschillende subregio's gesproken met wethouders en gemeentelijke
beleidsadviseurs. Een belangrijke stap in het proces om tot vaststelling van beleid te

komen was de bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 30 september 2015. Tijdens
deze bijeenkomst is gesproken over de maatschappelijke effecten die
gemeenteraadsleden willen bereiken. Hiervoor zijn per product formats ontwikkeld
waarin is aangegeven wat de inhoud is van elk product en op welk
dienstverleningsniveau het product wordt uitgevoerd. Hierin is ook aangegeven wat
een verandering van dienstverleningsniveau voor effect heeft op het maatschappelijk
effect. Mede op basis van deze informatie is gediscussieerd over de taken en
dienstverlening van de DG8L.I. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in
dit beleidsdocument. In een nota van verantwoording hebben wij bovendien antwoord
gegeven op de verschillende vragen die in de verschillende werkgroepen zijn gesteld.
Nu het meerjarenbeleidsplan in concept gereed is, stellen wij ook prijs op de
zienswijzen van uw Raad. Deze zienswijzen betrekken wij in onze finale besluitvorming

tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2015. Wij
ontvangen uw reactie dan graag uiterlijk retour op 24 november 2015. Er is sprake
van een 'niet-verplichte' zienswijzeprocedure.
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De toegepaste termijnen zijn niet wettelijk vastgelegd, maar de termijn is in elk geval
korter dan de termijn die is voorgeschreven bij de zienswijzen over de begroting.
Reden is dat er anders geen besluitvorming kan plaatsvinden in 2015 en geen

beleidsrijke begroting gepresenteerd kan worden aan de provincie.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Arne Mellaard. Hij is bereikbaar op 078 - 7703384 of via e -mail:
ac.mellaard@dienstgezondheidjeugd.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

A. Wijten
Secretaris

C.M.L. Lannbrechts
Voorzitter

