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Geacht bestuur,
Op 14 december 2017 heeft u aan de raad het verzoek gestuurd om een zienswijze
uit te brengen op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur om de
begroting 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ te wijzigen. Met deze brief
ontvangt u onze zienswijze.
Zienswijze Dordrecht
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 perspectief (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 deze
begroting realistisch is. 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.
Wij hebben kennis genomen van het Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ. We zien
duidelijk dat het Algemeen Bestuur en de organisatie gehoor hebben willen geven
aan de wensen van de gemeenteraad zoals wij die eerder hebben geformuleerd;
zoals onder meer tot uiting komt in een meer realistische begroting.
Wij hebben het Meerjarenperspectief echter aangehouden, in afwachting van onder
andere de bespreking in de werkgroep raadsleden ZHZ en het betrekken van de
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eerder uitgevoerde evaluatie van het BRTA en het functioneren van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de Jeugdteams, zodat op een later moment een
aangepast Meerjarenperspectief door de nieuwe raad kan worden vastgesteld.
De gemeente is lokaal aan zet om de transformatie vanuit een 3D perspectief vorm
te geven, daarbij gefaciliteerd door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Omgekeerd
gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijke interventies en stappen rondom
de toeleiding, toegang en de regionale zorgmarkt. Wij zijn voornemens 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 vragen u tot slot om druk te blijven uitoefenen richting het Rijk en te vragen
om toereikende financiering voor de jeugdhulptaken.
Graag bespreekt de gemeente Dordrecht in het Algemeen Bestuur alle uitkomsten
van de besluitvorming in de andere gemeenten, en hoe de aandachtspunten vanuit
onze gemeente opgepakt gaan worden.
Hoogachtend,
De RAAD van de gemeente Dordrecht,
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