Zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
15 augustus 2017
Wat is de bedoeling van deze zienswijze?
In juni hebben de 17 gemeenteraden van Zuid-Holland Zuid de 'knoppen'notitie ontvangen van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. De notitie gaat over het budgettekort, de analyse hiervan en
oplossingen ervoor. In drie regiobijeenkomsten is met raadsleden gesproken over het vraagstuk.
Op 6 juli heeft het algemeen bestuur van DG&J besloten voor 2017 extra geld beschikbaar te stellen
aan de Serviceorganisatie. De 17 raden kunnen de komende weken hun zienswijze hierop geven,
uiterlijk 15 oktober. Het volledige besluit van het AB van DG&J is als volgt:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Vaststellen van de le burap 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd, exclusief de
begrotingswijzigingen 2017 en 2018;
De begrotingswijziging 2017 als voornemen voor zienswijze voor te leggen aan de
raden, met het verzoek om voor 15 oktober de zienswijzen aan het Algemeen Bestuur te retourneren;
Aan de Serviceorganisatie toestaan om naast de eerder toegezegde € 1,6 miljoen, extra uitgaven te doen
voor een bedrag van maximaal € 2,3 miljoen, vooruitlopend op de zienswijze van de raden; Toelichting: de
Serviceorganisatie Jeugd dient de ruimte te krijgen om vooruitlopend op een definitief besluit alvast
uitgaven te doen. De urgentie om nu al geld beschikbaar te stellen is nu al zo groot om geen kind tussen
wal en schip te laten vallen dat het zich niet verhoudt tot de tijd die nodig is om tot definitieve
besluitvorming te komen.
Over het resterende deel van C 1,5 miljoen, in een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voor 15
oktober 2017, te besluiten op basis van de zienswijze van de raden; en dan de definitieve
begrotingswijziging vast te stellen op € 5,4 miljoen resp. € 3,9 miljoen.
Aanpassen van de nu gevraagde gemeentelijke bijdragen van de le burap 2017 met € 1,5 miljoen (zie
beslispunt 4);
De Serviceorganisatie verzoeken om een meerjarenbegroting en een transformatieplan op te stellen voor
dejaren 2018-2021;
In deze meerjarenbegroting de eventueel benodigde begrotingswijziging voor het jaar 2018 mee te nemen.

In vervolg op de inspanningen van raadsleden uit Zuid-Holland Zuid dit voorjaar op het terrein van de
jeugdhulp, heeft een werkgroep van raadsleden uit diverse gemeenten voor de tweede keer een
gezamenlijke zienswijze opgesteld. De werkgroep is vergelijkbaar van samenstelling. Net als bij deze
eerste zienswijze, geldt:
•

De overtuiging dat een eenduidige boodschap krachtiger is en dat zeventien raden samen
sterker staan. Het is geenszins de bedoeling met dit initiatief de colleges voor de voeten te
lopen. Het streven is om de positie van onze raden kracht bij te zetten.

•

De gezamenlijke zienswijze biedt bouwstenen voor de uiteindelijke formele zienswijze van
elke individuele raad. Het is aan iedere fractie en elke gemeenteraad om deze bouwstenen in
te passen in hun eigen zienswijze, bijvoorbeeld via amendementen.

Bij de eerste zienswijze liet tijdsdruk het niet toe de door de werkgroep opgestelde zienswijze te
bespreken met andere raadsleden. Dit keer kan dit wel. Op donderdag 24 augustus komen
raadsleden bij elkaar om voorliggende concept-zienswijze te verbeteren en te versterken
(stadskantoor Dordrecht, 20.00 uur). Alle raadsleden uit Zuid-Holland Zuid worden hiervoor
uitgenodigd. Het zal een openbare bijeenkomst zijn, toegankelijk voor alle belanghebbenden en
belangstellenden. Op basis hiervan zal de definitieve zienswijze worden opgesteld en rondgestuurd.
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-CONCEPTZIENSWIJZE

1.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van deze zienswijze is de Jeugdwet, die de gemeente voorschrijft om te voorzien in
passende jeugdhulp. Het is dan ook uitgesloten dat gemeenten niet kunnen waarborgen dat deze
hulp verleend wordt. Dat betekent dat wij, gezien de opmerking in de 'knoppen'notitie van 2017,
eraan gehouden zijn de extra gelden voor 2017 en 2018 beschikbaar te stellen.

2.

Voorwaarden

Het feit dat we deze extra middelen beschikbaar moeten stellen betekent dat we er nadere
voorwaarden aan verbinden. Wij stellen dan ook voor om in de gemeentelijke zienswijze een aantal
voorwaarden op te nemen waaraan voldaan moet worden:

2.1 Realistisch begroten
Al in een eerdere zienswijze hebben wij gepleit om over te gaan tot een realistische wijze van
begroten en de systematiek van begroten op grond van de rijksbijdrage los te laten. Wij zouden
graag een realistische meerjarenbegroting willen zien, waarbij het streven is om uiterlijk in 2022
weer te komen tot een begroting die zich bevindt binnen de dan geldende kaders van de
rijksbijdrage.

2.2 Analyse van de oorzaken
Eveneens in een eerdere zienswijze hebben wij gevraagd op een nadere analyse van de oorzaken van
deze toename. De huidige analyse (groei van vraag versus krimp van middelen) onderkennen wij
maar vinden wij te kort door de bocht. In de nadere analyse zouden de volgende vragen aan de orde
moeten komen:
Wat zijn de diepere oorzaken van de groei?
Vanuit welke richting ontstaat deze groei; zijn het de Jeugdteams die meer aanleveren; komt
het via de huisartsen of zijn het uitspraken van de rechterlijke macht; of zijn er nog andere,
niet bekende, kanalen waardoor de vraag toeneemt?
Wat wordt door welke instelling geleverd aan welke gemeente en zijn daar specifieke
oorzaken voor aan te duiden?

2.3 Plan van Aanpak
Op basis van de analyse moet er een Plan van Aanpak komen met als doel de jeugdzorg terug te
brengen binnen de kaders van de rijksbijdrage uiterlijk in 2022. Om dit te bewerkstelligen zal eerst
duidelijk moeten zijn wat de toename veroorzaakt. Daarnaast dient het Plan van Aanpak een
duidelijke strategie te bevatten op welke wijze er voldaan gaat worden aan de basisgedachte van het
gehele zorgbeleid, namelijk 1 regisseur die samen met 1 gezin komt tot een hulpverleningsplan dat
uitgevoerd kan worden door meerdere disciplines, waarbij het gezin samen met de regisseur
controle houdt op de uitvoering van de afspraken. Deze transformatie dient zo snel als mogelijk in
uitvoer te worden genomen.

2.4 Transformatie
Er dient meer werk te worden gemaakt van de bovengenoemde transformatie, waarbij de functie
van regisseur een wezenlijk andere inhoud zou kunnen krijgen dan nu het geval is. Daarbij valt te
denken aan een regisseur met een zekere doorzettingsmacht. Tot de competenties van de regisseur
behoren in ieder geval de nodige sensitiviteit voor de problematiek en goede communicatieve
vaardigheden. Wij gaan ervan uit dat de transformatie niet beperkt blijft tot de jeugdhulp maar
uiteindelijk de werkwijze dient te worden voor het gehele zorgdomein.
Dit onderdeel van de zienswijze kan leiden tot een herstructurering van de gehele organisatie van de

zorg. Om deze goed te laten verlopen is er, naast een gedegen Plan van Aanpak, tijd en continuïteit
nodig. De tijd wordt gegeven tot 2022 en voor de continuïteit is het noodzakelijk dat de rechtspositie
van het personeel voor de komende jaren goed geregeld wordt.

2.5 Efficiënter werken
De indruk bestaat dat er veel tijd (en dus geld) weglekt aan overleg en bureaucratie. Door meer
eenduidig te werken met regisseurs, beogen wij uiteindelijk kosten te besparen door minder overleg
en de bureaucratie beduidend te verminderen.
Wij zijn ons ervan bewust dat uitvoering geven aan deze voorwaarden extra middelen zou kunnen
vergen. Wij nodigen daarom het bestuur uit duidelijk te maken aan de gemeenten wat zij nodig
hebben om een dergelijk Plan van Aanpak te laten slagen. Deze middelen kunnen dan, bij een
gedegen Plan van Aanpak, zo nodig worden vrijgemaakt teneinde de doelstelling in 2022 te bereiken.

3.

Positionering Veilig Thuis

Wij beschouwen Veilig Thuis als een onlosmakelijk onderdeel van de (jeugd)zorg. Wij onderschrijven
de gedachte dat dit een publiekrechtelijke taak is en onderschrijven eveneens de gedachte dat
onnodige overheadkosten zoveel als mogelijk bespaard worden.
Wij onderschrijven echter niet het huidige voorstel om Veilig Thuis te positioneren in de GGD
(voorheen de dienst Gezondheid en Jeugd). Wij stellen voor om Veilig Thuis een op zichzelf staande
organisatie te laten zijn zoals dat ook voor de Service Organisatie Jeugd geldt. In onze zienswijze
geeft dit de grootst mogelijke waarborg dat Veilig Thuis als een autonome organisatie functioneert,
met eigen middelen, eigen personeel en vooral een eigen identiteit.
Wij zijn ons er van bewust dat dit wellicht kan leiden tot enige kostenverhoging omdat er een
leidinggevende (directeur?) moet worden aangesteld. Wij veronderstellen echter dat ook het
onderbrengen van VT in de GGD kosten in de vorm van leidinggevenden met zich zal meebrengen en
daarmee veronderstellen wij dat deze kosten netto beperkt zullen blijven.

4.

Ontwikkeling DG&J/GGD

Wij willen nadrukkelijk onze zorg uitspreken over de ontwikkeling zoals die zich op dit moment voor
lijkt te doen bij de DG&J/GGD. Nog maar drie jaar geleden (2013/2014) bleken de ontwikkelingen
daar volledig out of control te zijn geraakt door de grote hoeveelheid aan werkzaamheden die de
dienst uitvoerde en de verschillende geldstromen die daaraan gekoppeld waren. Er werd gesproken
over een veel te zwaar opgetuigde 'kerstboom' waardoor de gehele organisatie onbeheersbaar
dreigde te worden. Er is toentertijd nadrukkelijk besloten om de GGD terug te brengen naar zijn
kerntaken.
Op dit moment zien wij wederom het optuigen van een kerstboom met vele verschillende vormen
van dienstverlening en even zovele (en misschien nog wel meer) financieringsstromen. Een
georganiseerde chaos met grote tekorten bovendien.
In onze zienswijze wensen wij nadrukkelijk vast te houden aan het beleid dat na 2014 is ingezet,
namelijk een organisatie die zich beperkt tot zijn kerntaken.
Daarbij zouden wij u ook nadrukkelijk willen vragen nog eens goed te kijken naar de uitkomsten van
het rapport van Rob Oudkerk over de governance van de organisatie die daar, voor zover wij weten
behartigenswaardige zaken over heeft geschreven. Wij zouden overigens graag over dit rapport
willen beschikken ten einde een zinvolle discussie met u en alle andere bestuurders te voeren over
dit onderwerp. Wij vragen u dan ook dit rapport per omgaande aan de raden toe te sturen..
Andere vormen van zorg kunnen (tijdelijk) een plaats krijgen onder deze paraplu mits zij duidelijk te
onderscheiden blijven. Daarbij dient altijd de mogelijkheid te bestaan dat deze vormen te zijner tijd
opgaan in een andere organisatie die zich bezighoudt met de zorg aan onze burgers.

5.

Slotopmerkingen

De voorbereidingsgroep heeft zich de vraag gesteld of de huidige structuur, met 17 gemeenten die
besluiten moeten nemen, de meest effectieve en efficiënte is. Wij hebben kennisgenomen van de
motie van de Dordtse fractie Beter voor Dordt waarin zij vragen:
"Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle
decentralisaties op het niveau van de Drechtsteden zouden worden belegd;
Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties
op het centraal niveau door 1 organisatie worden uitgevoerd;
In dit onderzoek tevens aan te geven welke instantie(s) het beste gecentraliseerd voor hun
rekening kunnen nemen;
In dit voorstel te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien de
decentralisaties op het niveau van Dordrecht als centrumstad zouden worden belegd
In dit onderzoek tevens aan te geven wat dit voor consequenties heeft voor de reeds
verstrekte mandaten en delegaties waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de raden in positie
zijn c.q. komen en meer grip krijgen op de daadwerkelijke uitvoering;
De resultaten van dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling 2018 aan de raad aan te
bieden" (motie 8 Heroverweging decentralisatie, kadernota 2018)
Wij onderschrijven een dergelijk onderzoek met dien verstande dat wij vooralsnog niet verder willen
gaan dan het organiseren van de zorg op een sub regionaal niveau. Wij onderscheiden daarbij de
volgende drie sub regio's:
Drechtsteden;
Alblasserwaard
Hoekse Waard.
Wij vragen u de resultaten van dit onderzoek te delen met alle ZHZ-gemeenten zodat er ook dan de
mogelijkheid wordt geboden om alle gemeenteraden hierover een zienswijze te laten geven.
Ten tweede, van meer procedurele aard: voor de zomervakantie heeft u een zienswijze van een
aantal raden ontvangen met daarin een aantal suggesties en aanbevelingen. Wij verwachten van het
bestuur een reactie op deze zienswijze en wel op zeer korte termijn.
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