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Zorg en Ondersteuning
Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Voorgesteld besluit
U wordt voorgesteld:
1. onder voorwaarden (zoals genoemd in de voorgestelde zienswijze van de raad) in
te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid
& Jeugd Zuid-Holland Zuid;
2. een zienswijze naar voren te brengen op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, overeenkomstig de
conceptbrief zienswijze raad, en deze aan het dagelijks bestuur van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid te sturen.

Samenvatting
De raad van de gemeente Dordrecht wordt voorgesteld om onder voorwaarden in te
stemmen met het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2016-2019 van de Dienst Gezondheid
& Jeugd. Deze voorwaarden zijn:
1. Dit beleidsplan wordt onderschreven qua de huidige taken, de daarbij beoogde
maatschappelijke effecten en op het huidig niveau van uitvoering van die taken;
Voor het realiseren van nieuwe taken cq. beleidsintensiveringen uit dit MJBP
geven wij vooralsnog geen toestemming, tenzij deze geconcretiseerd en voorzien
worden van door het Algemeen Bestuur goedgekeurde dekkingsplannen;
2. De raad ontvangt een geactualiseerde herziene begroting 2016;
3. De kanttekeningen uit de zienswijze worden in het meerjarenbeleidsplan
verwerkt.
4. Het college laat de dienst weten dat de gemeente Dordrecht op dit moment niet
vooruit wil lopen op de positionering van de toezichtfunctie op de uitvoering van
de Wmo en Jeugd.

Inleiding
In februari 2015 heeft het algemeen bestuur (AB) van de DG&J met de raden
afgesproken dat dit najaar het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2016-2019 gereed zou
komen.
Na de zomervakantie heeft een begeleidingscommissie van de DG&J in de
verschillende subregio's met wethouders en ambtelijke beleidsadviseurs gesproken.
Op 30 september is een radenbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is
gesproken over welke maatschappelijke effecten op het terrein van volksgezondheid
de raadsleden in de komende vier jaren wilden bereiken. Hiervoor zijn de
productenformats gebruikt, waarin stond wat de inhoud van het product was en op
welk dienstverleningsniveau het product werd uitgevoerd. Ook werd aangegeven wat
voor maatschappelijk effect de verandering van het dienstverleningsniveau zou
hebben. Aan de hand hiervan hebben de raadsleden gediscussieerd over de taken en
over de dienstverlening van de DG&J. De begeleidingscommissie heeft de uitkomsten
van deze avond in het MJBP verwerkt.
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Het AB legt het M3BP ter zienswijze aan de colleges en de raden voor. Deze
zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over het M.IBP in de
vergadering van het AB op 10 december 2015. De raden kunnen hun zienswijze
uiterlijk op 24 november 2015 bij het AB bekend maken. Het AB realiseert zich dat
deze termijn kort is, maar is genoodzaakt de zienswijzeprocedure in te korten omdat
het AB graag nog voor het eind van dit jaar het M3BP wil vaststellen en de
beleidsrijke begroting aan de provincie wil aanbieden.
Vanwege het feit dat de gevraagde reactietermijn door de raad niet haalbaar is, heeft
het college er voor gekozen ook een zienswijze namens het college voor 24 november
a.s. uit te brengen. Het college doet dit onder voorbehoud van de instemming door
de raad.

Doelstelling
De raad wil een zienswijze uitbrengen op het concept MJBP 2016-2019 van de DG&J.
De reden voor het uitbrengen van een zienswijze ligt in het feit dat de raad mee wil
praten over het beleid, dat de DG&J de komende jaren gaat voeren.

Argumenten
Voor argumenten wordt verwezen naar de bijgesloten concept brief zienswijze raad
op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de DG80.

Kanttekeningen en risico's
Voor kanttekeningen en risico's wordt verwezen naar de bijgesloten concept brief
zienswijze raad op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de DG&I.
Kosten en dekking
Het (door het AB vastgestelde) financieel meerjarenperspectief is toereikend voor het
huidige takenpakket en het bijbehorende huidige uitvoeringsniveau. Het realiseren
van nieuwe taken c.q. beleidsintensivering is dus alleen mogelijk als de dienst nieuwvoor -oud beleid inzet, verdere efficiency/bezuinigingsmaatregelen treft en/of als
gemeenten extra middelen aan de dienst verstrekken. Dit kan namelijk
consequenties hebben voor het financiële perspectief van de gemeente Dordrecht.

De raad dient nog besluit te nemen over de financiering van het
burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (zie RIS dossier 1551067).
Indien de raad besluit dit project te financieren uit het huidige budget
gezondheidsbevordering (volgens het principe nieuw -voor -oud beleid') dan wordt de
dienst verzocht om de tabel op blz. 38 van de meerjarenbegroting 2016-2019 aan te
passen c.q. een supplement aan de meerjarenbegroting 2016-2019 toe te voegen.
Hieruit moet blijken wat het nieuwe Dordtse aandeel in het gezondheidsprogramma
2016-2019 'Samen voor gezond' is.
Als u niet akkoord gaat met ons voorstel conform het principe nieuw -voor -oud
beleid', dan wordt de bijdrage aan de DG8L1 verhoogd en gaan wij op zoek naar
alternatieve financiering.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
Door middel van de bijgevoegde concept brief informeert de raad het AB van de
DG&J over zijn zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
1. ontwerp besluit
2. conceptbrief zienswijze raad op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
3. Meerjarenbeleidsplan 2016-2019, conceptversie t.b.v. zienswijzeprocedure
4. Begeleidende brief van het AB bij het meerjarenbeleidsplan
5. Nota van verantwoording op basis van raadsledenbijeenkomst 30 september
2015

Het college van Burgemeester en Wethouders van Chrdrecht
de secretaris
de bur*rbeester

/J?
M.M. van der Kraan
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