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Zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ en vaststellen
Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018 - 2022

Voorgesteld besluit
1. Een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief;
2. het Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ - inhoudelijk en financieel qua jaarschijf
2018 - vast te stellen, als opvolger van het Beleidsrijk Regionaal
Transitiearrangement (BRTA).
Samenvatting
Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen op
de voorgenomen wijziging van de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
Wij stellen voor om een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018 en
het Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018 - 2022 - inhoudelijk en financieel qua
jaarschijf 2018 - vast te stellen.
Inleiding
In zijn vergadering van 14 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de
GR DG&J een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ te wijzigen. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn
zienswijze op deze voorgenomen begrotingswijziging. Tevens heeft het AB het
Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018 - 2022 vastgesteld en wordt de gemeenteraad
gevraagd om deze nota vast te stellen. Wij wijzen u op de samenhang met de
zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de Dienst Gezondheid & Jeugd, ten
aanzien van Veilig Thuis en het Crisisinterventieteam (CIT).
Doelstelling
De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze uit te brengen op de
wijziging van de begroting 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en het
Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ deels vast te stellen, als opvolger van het
Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA).
Argumenten
Dit meerjarenperspectief is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal
Transitiearrangement (BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022. Dit
perspectief komt tegemoet aan de wens van raadsleden en wethouders naar
aanleiding van of in de zienswijzen op de begrotingswijziging 2017. De kern van de
zienswijzen is dat er stevig getransformeerd moet worden op alle niveaus
(preventieve veld, de toegang en de regionale specialistische zorgmarkt) en dat dit
moet gebeuren op basis van een realistische begroting, met meer
sturingsmogelijkheden en een investering van middelen naarde voorkant.
Om vanaf 2022 nagenoeg binnen de grenzen van de Rijksmiddelen te komen is een
koppeling gemaakt tussen inhoudelijke en financiële doelstellingen. Zonder invulling
van die doelstellingen lukt het niet binnen dit budget te komen.
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De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ gaat vervolgens taakstellend werken binnen de
kaders van het meerjarenperspectief. Hierdoor zal ook de komende periode sprake
(kunnen) zijn van wachtlijsten en cliëntenstops in de regio Zuid-Holland Zuid.
In het meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe
moeten lelden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert en in een aantal jaar
nagenoeg binnen de financiële kaders van de Rijksbijdrage komt. Het uitgangspunt
voor de komende periode verschuift nadrukkelijk naar de 'voorkant' waarmee voor de
lokale overheid meer sturingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden ontstaan. De
interventies liggen op 3 niveaus, te weten de gemeenten voor het (preventieve)
voorveld, de Stichting Jeugdteams, gemeenten en Serviceorganisatie Jeugd ZHZ voor
de toegang en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ voor de specialistische jeugdhulp in
de regionale zorgmarkt. Uiteraard hebben de interventies een duidelijke relatie
waardoor een integrale benadering van belang is.
Daarnaast worden in dit meerjarenperspectief ook enkele beloften ingelost die zijn
gedaan in het verbeterplan van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. In het
meerjarenperspectief wordt gebruik gemaakt van een beperkte set aan doelstellingen
voor transformatie waar kwalitatief (outcome) en kwantitatief krachtig op gestuurd
en gemonitord gaat worden. Daarnaast wordt aan de hand van de inmiddels zeer
uitgebreide set aan data ook een eerste uitgebreide analyse van de jeugdhulp in
Zuid-Holland Zuid gedaan (zie bijlagen bij het meerjarenperspectief) en wordt er
zowel financieel als inhoudelijk de komende jaren de beweging naar de voorkant
gemaakt.
Dit is het regionale beleidskader voor de komende periode. De gemeente Dordrecht,
als ook de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid, zal dit regionale kader in de
eerste helft van 2018 aanvullen met een lokaal plan van aanpak waarin wij aangeven
op welke wijze we de hier geformuleerde doelstellingen gaan realiseren. In dit lokale
plan van aanpak kan de transformatie vanuit een 3D perspectief verder vorm worden
gegeven.
Kanttekeningen en risico's
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het Meerjarenperspectief Jeugdhulp
ZHZ, waarin veel elementen uit de zienswijzen van de gemeenten op de
begrotingswijziging 2017 zijn verwerkt. Zo is er sprake van een realistischer
meerjarenbegroting en zijn wij tevreden met de voorgestelde beweging van de
achterkant naar de voorkant, een essentieel onderdeel van de transformatie.
Tegelijkertijd constateren we dat de doelstellingen ambitieus te noemen zijn. Er
wordt een doorkijk gegeven naar de investeringen en extra middelen die de komende
jaren (afbouwend) nodig zijn. Het gebruik van jeugdhulp en de resultaten van de
interventies uit het meerjarenperspectief zijn echter afhankelijk van veel factoren,
zoals de vraag naar jeugdhulp, de uitstroom van jeugdigen, de duur en intensiteit
van de jeugdhulp en de druk bij de jeugdprofessionals in de sociale wijkteams.
Kortom: we onderschrijven de ambities en onderschrijven de gemaakte keuzen, maar
er zijn veel onzekerheden die het lastig maken te voorspellen in welk tempo en in
welke mate de transformatie zich ontwikkelt.
Wij zijn lokaal aan zet om de transformatie vanuit een 3D perspectief vorm te geven,
daarbij gefaciliteerd door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Omgekeerd zal de
gemeente in gesprek gaan met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over de interventies
en stappen rondom de toeleiding, toegang en de regionale zorgmarkt, als ook hoe de
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middelen uit de regionale zorgmarkt het beste ingezet kunnen worden in het
voorveld. Om zo de beoogde transformatie verder vorm te kunnen geven.
Wij zijn daarom content met het voorstel om de krachten nadrukkelijker te bundelen.
Realisatie van deze doelstellingen vraagt om een nauwe samenwerking en verbinding
op alle niveaus, als het gaat om informatie, de verdere uitwerking van de
transformatie en het sturen op de resultaten.
Wij vinden het belangrijk dat noodzakelijke jeugdhulp ingezet kan worden en dat
hiervoor voldoende budget beschikbaar is, om te voorkomen dat kinderen tussen wal
en schip vallen en niet tijdig gebruik kunnen maken van benodigde zorg en
ondersteuning.
De noodzaak van het opnemen van € 5,4 miljoen aan extra middelen op ZHZ-niveau
- in aanvulling op 1) de Rijksmiddelen voor jeugdhulp, 2) de extra incidentele inzet
voor Veilig Thuis ad € 1,9 miljoen en 3) (eenmalige) compensatie voor de korting van
€ 0,3 miljoen voor de Kindertelefoon en Vertrouwensnetwerk Jeugd, binnen de
begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ voor 2018 onderschrijven wij.
We zien de noodzaak om voldoende budget beschikbaar te stellen, maar we stellen
als voorwaarde dat u ons tot aan de l e Burap proactief informeert over de reeds in
gang gezette acties en signalen over voortgang of stagnering en de dreigende
tekorten, als ook over de bijsturingsmaatregelen die u voornemens bent te treffen
om binnen het taakstellende kader van het financieel meerjarenperspectief (jaarschijf
2018) te blijven. Om zo te bepalen of de gevraagde extra bijdrage in zijn volle
omvang noodzakelijk is.
In het komende jaar doen we gezamenlijk ervaring op en moet blijken of het
vastgestelde meerjarenperspectief realistisch is. Wij verwachten van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ dat zij ons in de loop van 2018 proactief informeren
over reeds in gang gezette acties en signalen over voortgang of stagnering.
Het is aan de nieuwe gemeenteraad om het gesprek te voeren met het nieuwe
college en vervolgens een besluit te nemen over eventuele extra bijdragen, bij de
begroting 2019 en verder.
Kosten en dekking
Het meerjarenperspectief vraagt om een structurele gemeentelijke bijdrage bovenop
de Rijksmiddelen voor jeugdhulp. Zie ook het financieel perspectief in "Eindbalans
bestuursperiode 2014 - 2018" op www.maaazinedordrecht.nl.
2018
2019
2020
Gemeentelijke bijdrage
5.400.000
3.200.000 1.500.000
Meerjarenperspectief SOJ
Compensatie uitname kindertelefoon en
300.000
300.000
300.000
vertrouwensnetwerk Jeugd (voorbehoud)
p.m.
p.m.
Extra inzet Veilig Thuis
fll
3.500.000 1.800.000
5.700.000
Extra bijdrage op ZHZ-niveau

2021
500.000

2022
0

300.000
p.m.
800.000

300.000
p.m.
300.000

542.000
0

241.000
0

90.000
0

542.000

241.000

90.000

waarvan extra bijdrage voor Dordrecht
AF: restant stelpost ad € 1,5 mln
AF: Niet-begrote bijdrage uit algemene
reserve
Niet-begrote tegenvaller voor Dordrecht

1.716.000
1.054.000
-939.000 [1]
0
-777.000
0

1.054.000

[1] Voor de extra inzet van Veilig Thuis in 2018 zie raadsvoorstel met kenmerk STD/1998995.
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We hebben (de dekking van) de extra bijdragen niet (volledig) begroot. Weliswaar
hadden we de onzekerheden over (de omvang van de) extra bijdragen ook
opgenomen in onze risicoparagraaf.
We melden derhalve de verwachte financiële tegenvaller en onttrekking uit de
algemene reserve (beiden ad € 777.000,-) in onze bestuursrapportage 2018, als het
Algemeen Bestuur definitief akkoord gaat met het meerjarenperspectief. En na deze
besluitvorming (die volgt op de gemeenteraadsverkiezingen) kunnen we bepalen of,
in hoeverre we de geschetste tekorten vanaf 2019 en bijbehorende
oplossingsrichtingen opnemen in onze kaderbrief 2019 en/of begroting 2019.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Zie tijdspad, vervolg en evaluatie.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR DG&J van 29 maart 2018
wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur. U wordt geïnformeerd over het definitieve besluit van het
Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging.
Na vaststelling van het Meerjarenperspectief ontvangt u ter vaststelling de
aangepaste Verordening Jeugdhulp.
Door de beleidskoers in het Meerjarenperspectief, jurisprudentie en landelijke en
regionale ontwikkelingen zullen er aanpassingen gedaan moeten worden in deze
verordening, als ook de beleids- en nadere regels ter uitvoering van de verordening.
Bijlagen
1. ontwerp besluit;
2. conceptbrief zienswijze;
3. aanbiedingsbrief SOJ Meerjarenperspectief;
4. SOI begrotingswijziging Meerjarenperspectief;
5. aanvullende brief DG&J samenhang zienswijzen;
6. SOJ Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ;
7. bijlage 1 MJP analyse jeugdhulp 2015 - 2017;
8. bijlage 2 MJP samenvatting bij 3e kwartaalrapportage SOJ 2017;
9. bijlage 3 MJP 3e kwartaalrapportage 2017;
10. bijlage 4 MJP bijlage van 3e kwartaalrapportage 2017;
11. bijlage 5 MJP inspanningsverplichting doelstelling aantal jeugdigen, ontwikkeling
Rijksbudget;
12. bijlage 6 MJP aandachtspunten workshops Avond voor de jeugdhulp 30 augustus
2017;
13. SOJ - persbericht extra geld voor jeugdhulp ZHZ.
Het college van Burgemeester en Wethouders

