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Geachte heer Wijten,
Op 20 oktober 2015 heeft de raad van Dordrecht het Meerjarenbeleidsplan 20162019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ontvangen. Graag
maken wij van de gelegenheid gebruik om een zienswijze naar voren te brengen.
S am en vatting

Wij stemmen onder voorwaarden in met het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 20162019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze voorwaarden zijn:
1. Dit beleidsplan wordt onderschreven qua huidige taken, de daarbij beoogde
maatschappelijke effecten en op het huidige 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. Wij ontvangen een geactualiseerde herziene begroting 2016.
3. De kanttekeningen uit de zienswijze worden in het meerjarenbeleidsplan
verwerkt.
4. De raad 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 bij uw dienst.
A lg e m e n e re a ctie

De raad is verheugd over het feit dat er een meerjarenbeleidsplan is. Het geeft de
inhoudelijke basis van het werk van de dienst weer. Wij zien graag een financiële
vertaling van zowel de huidige taken als de toekomstige ambities, waardoor een
heldere link tussen het meerjarenbeleidsplan en de geactualiseerde
meerjarenbegroting ontstaat.
T o e lich tin g

In hoofdstuk 3 van het meerjarenbeleidsplan lezen wij welke producten de dienst
levert en welke doelen voor de toekomst zij zich stelt. Per product geeft u aan:
1. wat houdt de huidige taak in en welk maatschappelijk effect wordt ermee
beoogd;
2. wat is het uitvoeringsniveau van taken;
3. welke ontwikkelingen de dienst in de toekomst ziet;
4. wat is de richting voor de toekomst.
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Het huidige financiële meerjarenperspectief is toereikend voor de uitvoering van de

huidige taken van de dienst op het huidige niveau. Wij benadrukken dat wij over de
inhoud positief zijn. De paragrafen, die betrekking hebben op de komende jaren
(paragraven 3 en 4), zijn nog zeer verkennend van aard en er is nog geen
financiële dekking aangegeven voor deze 'richtingen voor de toekomst'. Om deze
keuzes te kunnen maken, onderschrijven wij uw voorstel om nieuw beleid c.q.
beleidsintensiveringen te voorzien van concrete dekkingsplannen.
Je u g d g ezo n d h eid szo rg (JGZ)

Wij constateren dat er weinig aandacht is besteed aan gezondheid van
risicogroepen, bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een lage sociaal economische
status. Het extra contactmoment 15/16 jarigen biedt hiervoor wel kansen om meer
in te zetten op leefstijl, schoolparticipatie en toekomstige arbeidsparticipatie.
Wij vragen u expliciet te benoemen hoe de JGZ aan de verbetering van gezondheid
van risicogroepen bijdraagt.
L eerp lich t en voortijd ig sch o o lv e rla te n (VSV)

Het rijksbeleid op het vlak van RMC-taken voor kwetsbare jongeren is nog niet
duidelijk. We zijn als centrumgemeente in afwachting daarvan. Bij de uitwerking
van deze taken zien we graag (extra) aandacht voor:
• de rol van leerplicht en VSV voor ondersteuning van kwetsbare jongeren;
• de samenwerking met MBO-instellingen in de regio;
• aansluiting tussen de dienst en de jeugdteams. Wij verzoeken u om in te gaan op
dit thema en aan te geven wat de dienst in dit kader voor ogen heeft omdat de
vorming en ontwikkeling van de jeugdteams een belangrijke opdracht in de
komende tijd is.
Tot slot willen wij graag zien wat het huidige niveau van taakuitvoering is in het
onderdeel leerplicht en kwalificatieplicht van het meerjarenbeleidsplan.
T oezicht

In het meerjarenbeleidsplan wordt geopperd om ook het toezicht op de uitvoering
van de Wmo en de Jeugdwet bij de dienst te beleggen.
De gemeente Dordrecht en de andere Drechtsteden beraden zich op dit moment
over de invulling en positionering van de toezichtfunctie.
Financiën

In hoofdstuk 4 van het meerjarenbeleidsplan geeft u aan, dat het geschetste
meerjarenbeleid aansluit op de programmabegroting 2016-2019, het
productenboek en de productbegroting. Er ontbreekt echter een integrale, zichtbare
aansluiting tussen deze documenten om deze uitspraak te staven.
Wij constateren dat het (door het Algemeen Bestuur vastgestelde) financieel
meerjarenperspectief toereikend is voor het huidige takenpakket en het
bijbehorende huidige uitvoeringsniveau. Het realiseren van nieuwe taken c.q.
beleidsintensivering is dus alleen mogelijk als u nieuw-voor-oud beleid inzet,
verdere efficiency-/bezuinigingsmaatregelen treft en/of als gemeenten extra
middelen aan de dienst verstrekken. De laatste optie heeft namelijk directe
consequenties hebben voor het financiële perspectief van de gemeente Dordrecht.
Wij verwachten dat u ons tijdig betrekt bij de besluitvorming over ontwikkelingen,
nieuwe taken of beleidsintensivering.
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Tot slot vragen wij u nogmaals om de voordelige resultaten ad € 260.000,- vanaf
2017 zichtbaar te maken in uw financieel meerjarenperspectief. En wij verzoeken u
opnieuw om de lasten en baten van het programma 'Algemene Dekkingsmiddelen'
zoveel mogelijk toe te rekenen aan de inhoudelijke programma's.
Aan de Dordtse raad wordt voorgesteld om het burgerparticipatieproject Hart voor
Zuid-Holland Zuid te financieren uit het huidige budget gezondheidsbevordering,
dat voor Dordrecht € 153.611,- per jaar bedraagt (nieuw-voor-oud beleid). Bij
positief besluit vragen wij u de tabel op blz. 38 van de meerjarenbegroting 20162019 aan te passen c.q. een supplement aan de meerjarenbegroting 2016-2019 toe
te voegen, waaruit het nieuwe Dordtse aandeel in het gezondheidsprogramma
2016-2019 'Samen voor gezond' blijkt.
In het licht van bovenstaande opmerkingen vragen wij u om een geactualiseerde
herziene begroting 2016.
G evraagd

Wij zien uw reactie op deze zienswijze graag - bij voorkeur voor de behandeling
door het Algemeen Bestuur - tegemoet.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Dordrecht,
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