Ons kenmerk

InProces BBV: 2019-0016028

Dordrecht
Nr. 2264703

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag
12 maart 2019 inzake zienswijze op bijdrageverordening GR Dienst Gezondheid &
Jeugd ZHZ;
gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

besluit:

een zienswijze uit te brengen op de bijdrageverordening van de GR Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J) conform bijgaande brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2019.
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Dordrecht
Retouradres: Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan
Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 166
3300 AD DORDRECHT

Datum

23-04-2019

Ons kenmerk

Zaak 2264703 /RIS 2366465

Betreft

Zienswijze op bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Contactpersoon
J.M.L. Esser
T (078) 770 4752
E jml.esser@dordrecht.nl

InProces BBV: 2019-0016028

Geacht bestuur,
U heeft op 14 februari 2019 aan de colleges van Burgemeester & Wethouders van de gemeen
ten gevraagd om uiterlijk 30 april 2019 hun zienswijze op de bijdrageverordening kenbaar te
maken. Het college van Dordrecht heeft aan ons gevraagd om een zienswijze uit te brengen
vanwege onze betrokkenheid met de GR dienst Gezondheid & Jeugd. In deze brief geven wij u
onze zienswijze, die wordt onderschreven door het college van Dordrecht.
Alvorens inhoudelijk in te gaan op de te wijzigen bijdrageverordening willen wij ons
ongenoegen uitspreken.
Het feit dat wij niet ingestemd hebben met zowel het recente Meerjarenperspectief jeugdhulp
Zuid-Holland Zuid 2018 - 2022 als de begrotingswijziging 2019 voor jeugdhulp heeft niet tot
inhoudelijke aanpassingen van beleid en derhalve financiën voor regionale jeugdhulp geleid.
Wij voelen ons als raad in dezen buitenspel staan. Als we nu zonder daaraan te refereren sec
reageren op de voorgestelde wijziging van de bijdrageverordening, zou u kunnen denken dat we
ons alsnog conformeren. (We beseffen overigens dat deze bijdrageverordening geen
betrekking heeft op de jeugdhulp-uitgaven van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.)
We zijn het met het overall beleid rondom jeugdhulp nog steeds niet eens en gaan ons
binnenkort als gemeenteraad beraden op de consequenties daarvan.
Wat betreft het vraagstuk van de te hanteren verdeelsleutels in de voorgestelde
bijdrageverordening hebben wij de volgende zienswijze:
Wij ondersteunen het belang om diverse kosten van het organisatieonderdeel Dienst Gezond
heid & Jeugd op een eenvoudige(r) en transparante wijze via de inwonerbijdragen met de
gemeenten te verrekenen.
Wij vragen hierbij uw aandacht voor de volgende zes zaken.
1. Inaroeireaelinq
De opzet van de nieuwe verdeelsleutels leidt tot beperkte financiële herverdeeleffecten, waar
voor u een ingroeimodel voorstelt. Wij missen dit ingroeimodel in de bijdrageverordening en
vragen u derhalve om deze alsnog op te nemen in deze verordening.
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2. Wijzigingen in het gemeentefonds
Gemeenten ontvangen -naast de algemene uitkering van het gemeentefonds- specifieke Rijks
uitkeringen. Deze specifieke uitkeringen zijn bij de opzet van de nieuwe verdeelsleutels terecht
buiten beschouwing gelaten. Het Rijk wil deze specifieke uitkeringen echter op termijn op
nemen in de algemene uitkering. Dit kan leiden tot forse herverdeeleffecten van de inwonerbijdragen. Idem dito bij een herziening van het gemeentefonds. Het is goed om te lezen, dat
artikel 5.2 van de bijdrageverordening een clausule over de evaluatie/herijking van de ver
deelsleutels bevat.
Wij doen u de suggestie om in (de toelichting op) de bijdragenverordening enkele "triggers"
tot deze evaluatie/herijking te noemen. Zo verwachten we dat per 2020 de specifieke uitkering
Voogdij/18+ en de integratie-uitkering Participatie overgaan naar de algemene uitkering. Voor
de integratie-uitkering Beschermd Wonen (met daarbij de decentralisatie-uitkering
Maatschappelijke opvang) geldt dit naar verwachting per 2021. Zo wordt duidelijker wanneer
de bijdrageverordening dient te worden geëvalueerd c.q. herijkt.

3. Specificatie van inwonerbiidraaen
Ook met deze bijdrageverordening blijven (factuur-) specificaties van de inwonerbijdragen
naar volksgezondheid, leerplicht, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis etc. nodig. Wij dienen
deze deel-inwonerbijdragen nl. op de juiste taakvelden c.q. IV3-codes conform landelijke
voorschriften te laten begroten en boeken in onze Dordtse administratie. Wij vragen u dus om
deze specificaties als vanouds op te nemen in uw P&C-documenten en op uw facturen.

4. Uitvoerinasproaramma Gezond Gewicht
In de voorgestelde inwonerbijdragen is voor onze gemeente een volledige inwonerbijdrage
voor het uitvoeringsprogramma 'Samen voor Gezond' opgenomen. Tot op heden namen wij
niet deel aan het onderdeel 'Gezond gewicht' van dit uitvoeringsprogramma. In plaats daarvan
verlenen wij een jaarlijkse subsidie voor het programma 'Doe ff Gezond'. Op 19 februari 2019
heeft ons college besloten om 'Doe ff Gezond' voort te zetten tot en met 2021 (zie dossier
2350546 in ons raadsinformatiesysteem (RIS)). Wij geven de voorkeur aan het continueren
van de bestaande subsidierelatie voor het programma 'Doe ff Gezond'. Als uw Algemeen
Bestuur besluit om de bijdrageverordening in haar huidige vorm vast te stellen, brengen wij
per 2020 de inwonerbijdrage voor het onderdeel 'Gezond Gewicht' in mindering op het
subsidiebedrag voor 'Doe ff Gezond'.

5. Veilig Thuis
De voorgestelde inwonerbijdragen hebben ook betrekking op het jeugddeel van Veilig Thuis en
op een beperkt volwassendeel voor Veilig Thuis (nl. voor de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard). Het overige deel van het volwassenendeel van Veilig Thuis en de aangescherpte
meldcode worden gesubsidieerd door centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard.
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Wij verzoeken u om toe te werken naar een integrale financiering van Veilig Thuis, omdat u in
de uitvoeringspraktijk geen onderscheid meer maakt tussen jeugd en volwassenen. Zie onze
eerdere zienswijze op de begrotingswijziging 2018 met kenmerk 2005151/RIS 2097406.)

6. Referentiekader
In artikel 4 (lid 3) van de bijdrageverordening wordt verwezen naar jaar t-2. Voor ons is on
duidelijk of hiermee het voorvorig begrotings- of kalenderjaar wordt bedoeld. Graag vragen wij
u om dit te verduidelijken in de definitieve versie van de bijdragenverordening.
Hoogachtend,
De RAAD van de gemeente Dordrecht,

De voorzitter,
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