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Geacht bestuur,

- STD/ZO, VL Roeleveld
SK Dordrecht West le etage

Op 12 april 2018 heeft het college van Dordrecht de concept begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
(GR DG&J) met kenmerk UIT/1803190 ontvangen.
De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van 29 mei 2018
gesproken over uw concept begroting 2019 en de jaarrekening 2017. Wij hebben
besloten een zienswijze op uw concept begroting 2019 uitbrengen. En wij vragen
uw reactie hierop voordat het Algemeen Bestuur de definitieve begroting 2019
vaststelt.
Algemeen
Allereerst zien en waarderen wij uw inzet voor dit P&C-product. De concept
begroting bevat inhoudelijke en financiële richtsnoeren voor 2019. Vooral dat
laatste aspect baart ons zorgen. De concept begroting vraagt structureel om fors
hogere bijdragen voor Veilig Thuis en jeugdhulp dan wij hadden voorzien.
Jeuqdhulp
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2017 de nota "Duurzaam investeren in
onze Jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022"
besproken en ter vaststelling aangeboden aan de Dordtse gemeenteraad. De
vaststelling is aangehouden tot na de installatie van de nieuwe raad. We zien
ondertussen dat er goede slagen gemaakt worden om de transformatie vanuit een
3D perspectief vorm te geven. Hiervoor zijn wij aan zet, daarbij gefaciliteerd door
de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. We zijn omgekeerd ook met de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ in gesprek over mogelijke interventies en stappen
rondom toeleiding, toegang en de regionale zorgmarkt. Realisatie van
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.
In het MJP staat de ambitie geformuleerd om de jeugdhulp vanaf 2022 binnen de
Rijksmiddelen uit te voeren. Dit vraagt een inspanning van ons en van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Alleen door een daling van het aantal jeugdigen in
zorg en een verkorting van de behandelduur kan deze ambitie gerealiseerd worden.
Dit is afhankelijk van veel factoren en het is daardoor onzeker of deze ambitie (in
genoemde periode) gerealiseerd kan worden. In de begroting noemt u een
stijgende trend in het aantal zorgvragen.
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U stelt dat op dit moment nog onvoldoende hard te kunnen maken. Een dergelijke
stijging (en niet de beoogde daling) wekt de indruk dat het afgesproken
teruglopende tekort in 2019 ad € 3,2 mln in 2019 - opgehoogd met € 0,3 mln voor
compensatie uitname Kindertelefoon / Vertrouwensnetwerk en € 0,1 mln voor
Verwijsindex Risicojongeren - fors onder druk staat. Wij zien een en ander voor
2019 bij voorkeur vertaald in een aangescherpte risicoparagraaf en/of een reëlere
inschatting van de benodigde middelen in jaarschijf 2019.
Informeel heeft u ons laten weten dat er nog geen zichtbare daling is van het
aantal jeugdigen in zorg en dat om die reden het begroot tekort op de jeugdhulp in
2018 ook onder druk staat. Hiervoor komt u op korte termijn met een nadere
duiding en analyse. Het vraagt van alle partijen een inspanning om de
doelstellingen uit het MJP te realiseren, maar zelfs dan is het de vraag of deze
ambitie gerealiseerd kan worden. Wij verzoeken u om bovenstaande te verwerken
in de aanstaande bestuursrapportage (BURAP) en in de jaarlijkse herijking van het
MJP.
Veilig Thuis
Bij de besluitvorming over de positionering van Veilig Thuis had u reeds
aangegeven dat u in 2018 nadrukkelijk op zoek zou gaan naar mogelijkheden om
schaalvoordelen te realiseren en naar andere mogelijkheden voor kostenbeheersing
(UIT/1703028).
U wilt voor 2019 de bijdrage voor gemeenten aan Veilig Thuis ten opzichte van
2018 structureel verlagen met € 100.000,- en verwacht de bijdrage in 2020 en
verder te verlagen naar (in totaal) € 200.000,- structureel. In het
begrotingsprogramma Veilig Thuis nemen voor 2019 de baten met totaal €
61.000,- af ten opzichte van 2018. Onduidelijk is hoe u het overige deel van de
besparing heeft verwerkt.
Wij waarderen dat u in de concept begroting een meerjarenperspectief voor Veilig
Thuis (inclusief het crisisinterventieteam) schetst, waarin u ingaat op het huidige
takenpakket, verwachte ontwikkelingen en het financieel perspectief. In het
meerjarenperspectief licht u toe dat u de besparing op Veilig Thuis verwacht te
realiseren door het reduceren van indirecte kosten. U verwacht dat in het primaire
proces geen besparingen kunnen worden gerealiseerd en er eerder sprake zal zijn
van een intensivering door de verwachte toename in de regionale vraag (o.a. door
de aanpassing Wet Meldcode en Radarfunctie).
Onze verwachting is dat u grotere besparingen kunt realiseren op Veilig Thuis door
1) de schaalvoordelen door de positionering onder de DG&J en 2) de inhoudelijke
transformatie. Ten opzichte van de totale begroting van het onderdeel Veilig Thuis
(€6,4 miljoen) vinden wij de omvang van de voorgestelde besparing beperkt.
Wij verwachten dat de begroting voor Veilig Thuis enerzijds realistisch is - waarbij
Veilig Thuis binnen de wettelijke- en inspectieeisen wordt uitgevoerd - en
anderzijds een duidelijke ambitie m.b.t. kostenreductie bevat.
Wij vragen u om het Algemeen Bestuur aanvullende scenario's voor te leggen met
besparingsmogelijkheden (bijvoorbeeld op de niet-wettelijke taken van Veilig Thuis,
zoals de deelname aan ZSM 7x14, voorlichtingen/trainingen en huisvesting).
Daarnaast verwachten wij dat u bij de vorming van de integrale crisisdienst bekijkt
hoe kostenreductie kan worden realiseert.
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Het is onduidelijk of u de aanpassing van de Wet Meldcode & radarfunctie Veilig
Thuis binnen de concept begroting 2019 gaat uitvoeren. In de concept begroting
2019 schrijft u dat de impact van ontwikkelingen op Veilig Thuis niet is verwerkt in
de begroting 2019, terwijl u in het meerjarenperspectief schrijft dat u verwacht een
stijging van het aantal meldingen binnen de huidige formatie te kunnen realiseren.
Het is noodzakelijk dat u in de begroting helder aangeeft welke bijdrage, ongeacht
welke vorm, van de deelnemende gemeenten wordt verwacht zodat wij daarmee in
de begroting rekening kunnen houden.
Daarnaast verzoeken wij u - naast de prognose van het volume (meldingen) en de
formatie - ook een financieel perspectief te schetsen voor de periode 2018-2021,
zodat wij zicht hebben op de verwachte toekomstige financiële ontwikkelingen
m.b.t. het onderdeel Veilig Thuis.
U gaat in de concept begroting 2019 er vanuit dat binnen het subsidieplafond
maatschappelijke zorg van Dordrecht € 708.355,- beschikbaar is voor Veilig Thuis.
Echter, de hoogte van het plafond is afhankelijk van de ontwikkeling van de
rijksbijdrage en de besteding is afhankelijk van subsidieaanvragen van andere
partijen. U loopt derhalve dus risico op een niet sluitende begroting.
Tevens merken wij op dat met de door u gekozen wijze van financieren (combinatie
van subsidie en inwonerbijdrage) er geen eenduidige en integrale financiering
(Jeugd en Wmo) voor Veilig Thuis wordt gerealiseerd, zoals opgenomen in onze
zienswijze op de begrotingswijziging 2018 DG&J (UIT/1703089).
OGGZ
U stelt voor om in de concept begroting 2019 een vereenvoudiging van de
financieringssystematiek van de OGGZ door te voeren en te komen tot een
historisch bepaalde inwonerbijdrage voor de OGGZ. U neemt hiervoor de bestaande
lokale OGGZ subsidies aan de DG&J als uitgangspunt.
Wij begrijpen uw wens om de financieringssystematiek voor de OGGZ te
vereenvoudigen, maar constateren dat de afspraken voor de OGGZ per gemeente
sterk verschillen. Ons inziens betreft het 'plus-taken' die gemeenten kunnen
afnemen en waarover gemeenten - desgewenst - met u lokaal afspraken maken.
Het structureel onderbrengen van de OGGZ-middelen bij de inwonerbijdrage
beperkt de lokale sturingsmogelijkheden en keuzevrijheid. Daarnaast is het
onduidelijk waarop de historische inwonerbijdrage OGGZ van Dordrecht is
gebaseerd en merken wij op dat niet alle lokale subsidieactiviteiten van Dordrecht
zijn meegenomen in de voorgestelde historische inwonerbijdrage.
Wij zijn vooralsnog geen voorstander om de middelen voor de OGGZ per 2019
structureel onderdeel te laten zijn van de inwonerbijdrage. Het structureel
onderbrengen van de OGGZ vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij voor- en
nadelen (voor gemeenten) in beeld gebracht worden en inzichtelijk is welke
dienstverlening gemeenten afnemen. Wij stellen voor om in 2018 met
(regio)gemeenten te verkennen hoe de financieringssystematiek voor de OGGZ kan
worden vereenvoudigd.
Indien het Algemeen Bestuur besluit om uw voorstel te volgen, dan achten wij het
vanuit transparantie logisch om de bijdrage van € 0,28 voor het meldpunt zorg &
overlast uit de inwonerbijdrage VGZ te halen en met de historische bijdragen OGGZ
op te halen bij gemeenten.
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Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Door initiatiefnemer te zijn van het regionale Thuiszitterspact Zuid-Holland Zuid
verbindt DG&J/LVS zich actief aan de doelstellingen en ambities ervan. Sinds 2016
is de doelgroep van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie uitgebreid met jongeren
in een kwetsbare positie en met jongeren zonder startkwalificatie met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep is de Matchmaker-aanpak ontwikkeld, waarbij
jongeren actief worden benaderd en toegeleid naar school of werk. De aanpak blijkt
zeer succesvol en effectief.
De Matchmarker-aanpak is gefinancierd met (tijdelijke) ESF-middelen die eind 2018
stoppen waardoor voor een vervolg naar alternatieve financiering moet worden
gezocht. In de concept begroting 2019 heeft u door het beëindigen van de ESFsubsidie voor Matchmaker de lasten en baten voor RMC/VSV bijgesteld. De
voortzetting van een geslaagde aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie
komt hiermee mogelijk op de helling te staan. Als de gemeenten in ZFIZ besluiten
de aanpak voort te willen zetten, bekijken wij graag met u op welke wijze deze
aanpak kan worden gecontinueerd.
Regionale Ambulancevoorzieninq
Wij maken van de gelegenheid gebruik om ook onze zorgen over de Regionale
Ambulancevoorziening te uiten. De Nederlandse zorgverzekeraars financieren de
ambulancezorg. Nu hebben zij een voorbehoud gemaakt voor 1) de ambulancepost
Meerkerk (frictiekosten door uittreding Leerdam en Zederik) en 2) de kosten bij de
"duurzaam verstoorde arbeidsverhouding" (zie concept jaarrekening 2017). Wij
benadrukken dat de achterblijvende gemeenten niet de dupe mogen worden van
deze frictiekosten. U dient hierover heldere verreken-afspraken met de uittredende
gemeenten te maken. En wij vernemen graag welk risico de gemeenten lopen om
de kosten van het arbeidsgeschil alsnog te betalen. Wij gaan ervan uit, dat u dit
risico voor de gemeenten minimaliseert.
Uittreding Leerdam en Zederik
Wij benadrukken dat de uittreding van Zederik en Leerdam geen financiële
consequenties mag hebben voor de achterblijvende gemeenten.
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Tot slot
U schetst inhoudelijke ontwikkelingen in de brief bij de concept begroting 2019. De
gevolgen hiervan worden lopende het (begrotings-) jaar aangeboden aan de
gemeenteraden. Deze werkwijze kan ertoe leiden, dat wij hiervoor niet (tijdig)
middelen kunnen of willen vrijspelen.
De notitie over uniformering kaderstelling GR-en stelt overigens, dat
gemeenschappelijke regelingen eventuele voorstellen voor taakstellingen en
wensen voor nieuw beleid (incluis vertaling naar inwonerbijdragen in 2019) voor 15
april 2018 doen. Zo kunnen gemeenten voorgaande integraal wegen tijdens hun
lokale kaderbrief-/begrotingsproces.
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