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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 c.q.
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.
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078 770 4983
S.Vooren@dordrecht.nl
11 Jeugd en jongeren

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 19 januari 2016 20:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00
Commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen.
In reactie op een gevraagde toezegging geeft de wethouder aan dat betrokkenheid bij de
controlerende en kaderstellende taak binnen het bestaande beleid is geborgd. De manier
waarop dit vorm krijgt wil hij echter niet van te voren al vastleggen.

