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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,
Op 12 april 2019 is de geconsolideerde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) voor zienswijze
verstuurd naar de deelnemende gemeenten. In de stukken is ook de meerjarenraming
2021-2023 opgenomen.
In bijlage 1 zijn de uitgebrachte zienswijzen (gemeenten Alblasserdam, Gorinchem,
Papendrecht en Zwijndrecht) en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop
weergegeven. Daar waar nog geen definitieve zienswijze is ontvangen, is de concept
zienswijze van de desbetreffende gemeente weergegeven.
Zienswijze
In de zienswijzen komt meermaals de zorg tot uiting die de raden hebben ten aanzien
van de stijgende jeugdhulpuitgaven. Die zorg delen wij en wij voelen uiteraard ook de
urgentie om deze ontwikkeling met een samenhangend pakket van maatregelen om te
buigen. In het tweede kwartaal 2019 zijn daarom sessies gehouden met stakeholders
(wethouders, raden en ambtenaren maar ook zorgaanbieders) over de ontwikkeling van
de vraag naar jeugdhulp, de daarmee gepaard gaande kosten en de houdbaarheid
hiervan. Maatregelen, inclusief inkadering / mogelijke beperking van het 'gebruik van
jeugdhulp zullen worden voorgelegd. De opbrengst hiervan is vastgelegd in een
'Omdenknotitie'. Deze is in het AB van 4 juli 2019 besproken waarbij het in bijlage 2
opgenomen besluit is genomen.
Aanpassingen naar aanleiding van zienswijze
Naar aanleiding van de uitgebrachte zienswijzen is de begroting op de volgende
onderdelen aangepast:
1. Omgevingswet; voor het jaar 2021 was een incidentele aanvullende
inwonerbijdrage voorzien van € 115.000. De activiteiten in het kader van de
Omgevingswet krijgen in 2021 een plek in de basisdienstverlening van de GGD
ZHZ. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte bij gemeenten zal dan invulling
worden gegeven aan de basisdienstverlening door de GGD ZHZ voor de
Omgevingswet. Indien bij individuele gemeenten behoefte aan extra advies en
ondersteuning (bovenop de basisdienstverlening) zou bestaan, dan kan met die
gemeenten een individuele Dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden
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gesloten. Dit betekent dat voor 2021 geen aanvullende inwonerbijdrage zal
worden opgehaald.
2. De indexatie is uitgesplist naar inwonerbijdrage VGZ, JGZ (oa Basispakket,
Digitaal Dossier en Rijksvaccinatieprogramma) en Veilig Thuis Jeugd/Crisisdienst.
Redactionele aanpassingen t.o.v. versie van 13 april 2019
Op een aantal onderdelen is de begroting aangepast. Het betreft hier:
« Doorwerking van wijzingen in het jaarrekening resultaat 2018 van de SOJ en
DG8J en de daarmee samenhangende (meerjarige)balansposities;
■ Bij de algemene dekkingsmiddelen is aangegeven hoe de lasten van het SCD
wordt verdeeld over de SOJ en DG&J;
■ Aantal redactionele wijzigingen (o.a. optellingen).
Het algemeen bestuur van de GR DG8d heeft in haar vergadering van 4 juli 2019, met in
achtneming van de zienswijze en redactionele aanpassingen, het in bijlage 3 opgenomen
besluit genomen ten aanzien van de begroting 2020.
In bijlage 4 is de vastgestelde begroting 2020 opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de

. van Hengel

