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Voorqesteld besluit

een zienswijze uit te brengen op de bijdrageverordening van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
ZHZ (GR DG&J) conform bijgaande brief.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het vaststellen van de bijdrageverordening is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de
GR DG&J. De GR DG&J wil eerst een zienswijze hierover vragen aan de betreffende colleges van
Burgemeester & Wethouders.
Wij hechten eraan dat uw raad hierbij betrokken wordt. Onze beweegredenen komen niet alleen
voort uit onze inlichtingenplicht, maar ook om de democratische legitimiteit van de GR DG&J
(inzake kostenverdeling) te bevorderen.
Wat is het doel?

De GR DG&J wil een eenvoudige(r) en transparante set van verdeelsleutels die ten grondslag liggen
aan de gemeentelijke inwonerbijdragen voor het organisatie-onderdeel dienst Gezondheid & Jeugd
van de GR DG&J. Wij zijn tevens een voorstander van administratieve afspraken over
verdeelsleutels, die eenduidig en relatief eenvoudig naleefbaar zijn.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Kaders stellen aan de jaarlijkse inwonerbijdragen voor de GR DG&J
Uw raad kan meer grip krijgen op de opbouw c.q. vastlegging van de jaarlijkse, gemeentelijke
inwonerbijdragen van de DG&J vanaf begrotingsjaar 2020 door het uitbrengen van een zienswijze.
Hiermee wordt recht gedaan aan uw kaderstellende rol.
Graag verwijzen wij u naar de kaders, zoals weergegeven in de bijgevoegde zienswijze-brief.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

1. De GR DG&J stelt drie verdeelsleutels voor:
•

het aantal jeugdigen (0-18 jaar) voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;
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het aantal leer-/kwalificatieplichtigen (5-17 jaar) voor de uitvoering van de Leerplichtwet;
het aandeel in het gemeentefonds (exclusief inkomensmaatstaven en specifieke
uitkeringen) voor de overige taken zoals volksgezondheid, Veilig Thuis-jeugd, overhead
etc.

Omvangrijke wijzigingen in het gemeentefonds kunnen dus leiden tot (ongewenste)
herverdeeleffecten tussen gemeenten onderling. Vandaar dat artikel 5 van de bijdrageverordening
het eventueel herijken van de verdeelsleutels benoemt.
2. De verwachte, berekende herverdeeleffecten zijn gebaseerd op de primaire begroting 2019. De
werkelijke herverdeeleffecten kunnen afwijken door bijvoorbeeld de concept begrotingswijzing
2019 (zie RIS-dossier 2334090), komende taakmutaties in de algemene uitkering van het
gemeentefonds en verschuivingen van inwonerbijdragen tussen de organisatie-onderdelen van de
GR DG&J.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Het Algemeen Bestuur van de GR DG8ü heeft gevraagd om een bijdrageverordening voor het
organisatieonderdeel DG&J uit te laten werken. Een ambtelijke werkgroep, bestaande uit financials
van diverse gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid en van de GR DG&J, heeft het voorstel voor
de nieuwe verdeelsleutels uitgewerkt. Dit voorstel is verwerkt in de voorliggende
bijdrageverordening.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Niet van toepassing.
Hoe wordt dit betaald?

De bijdrageverordening heeft beperkte, nadelige herverdeeleffecten voor de gemeente Dordrecht:
€ 19.000,- in 2021, € 39.000,- in 2022 en € 58.000,- vanaf 2023.
We verwerken deze nadelen in onze kadernota 2021.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J neemt in zijn vergadering van 16 mei 2019 een definitief
besluit over de voorliggende bijdrageverordening.
Het college van Burgemeester en Wethouders

/ "

L,

" ;■> ; . "7

.•••/

<---------

L

secretaris

burgemeester

