Bijlage 2 Besluit Omdenknotitie
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Serviceorganisatie

O

Jeugd ZHZ

Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur van 13 juni 2019;
gelet op artikel 5, onder IV, van de gemeenschappelijke regeling;

Besluit:
1.
2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

De uitgaven voor de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid in de periode 20192023 terug te brengen tot 100 miljoen euro exclusief indexering.
De Serviceorganisabe te vragen in september een aangepaste
(meerjaren)begroting voor te leggen waarin dit als taakstelling is opgenomen, met
als onderbouwing de hier navolgende beslispunten, en deze voor zienswijze aan de
raden voor te leggen.
De Omdenknotitie van VanMontfoort, d.d. 26-04-2019, richtinggevend vast te
stellen. De daarbij behorende set van samenhangende maatregelen als
geformuleerd in het plan van aanpak, d.d. 26-06-2019, vast te stellen met verdere
uitwerking op consequenties en risico's en deze periodiek terug te leggen In het
Algemeen Bestuur. Deze set van maatregelen is het vertrekpunt voor meer lokale
regie en uitvoering van jeugdhulp.
Tot directe uitvoering hiervan, waar het kan al in 2019, over te gaan, waarbij lokale
prioritering tussen lokale gemeente. Stichting Jeugdteams ZHZ en de SOJ als
samenwerkingspartners leidend Is en het tijdschema in het plan van aanpak als
richtlijn geldt.
Een aanjaagteam in te stellen bestaande uit een bestuurlijke delegatie (jeugd en
financiën), een vertegenwoordiger uit de SOJ, een vertegenwoordiger van stichting
Jeugdteams en een ambtelijke vertegenwoordiging namens de 10 gemeenten, die
de gemeenten ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het plan,
zorgen voor de uitwisseling tussen de gemeenten en de verschillende niveaus en de
resultaten monitoren.
De Servlceorganisatie de opdracht geven om de benodigde extra middelen die als
investering dienen om het plan mogelijk te maken zo snel mogelijk in beeld te
brengen en hiervoor een voorstel voor te bereiden; dit oneer de voorwaardc dat er
commltment Is op punt 1 en punt 3 In samenhang wordt ingezet en de resultaten
ervan worden gemomtord en regionaal gedeeld.
De Servlceorganisatie onder bestuurlijk opdrachtgeverschap van de eigenaren de
opdracht te geven om naar aanleiding van het gestelde onder de punten 3 en 4 een
voorste! voor aanpassingen In het solidariteitsmodet voor te bereiden en dit in het
derde kwartaal voor te leggen aan het DB en AB.
Dc Servlceorganisatie de opdracht te geven om naar aanleiding van het gestelde
onder de punten 3 en 4 de noodzakelijke aanpassingen in uitgangspunten, kaders,
verordeningen en overeenkomsten In beeld te brengen, en deze aanpassingen in
het derde kwartaal voor te leggen aan het DB en het AB, waarna waar nodig de
raden voor zienswijzen te vragen en tot eventuele besluitvorming dienaangaande
over te gaan.

9.

10.

11.
12.

De Nee-tenzij-regeling bij de eerstvolgende mogelijkheid af te schaffen. Dit op
voorwaarde dat met de Stichting Jeugdteams ZHZ afspraken worden gemaakt over
alternatieve maatregelen en de effecten ervan In beeld zijn gebracht.
Per direct budgetbewustzijn op te bouwen en neer te leggen bij de Stichting
Jeugdteams ZHZ en per 1-7-2020 budgetverantwoordelijkheid te beleggen bij de
Stichting Jeugdteams ZHZ op voorwaarde van technische- en praktische
uitvoerbaarheid.
De raden middels een Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit.
De raden voo'- de zomer 2019 uit te nodigen om de besluiten toe ie lichten.

Aldus vastgesteld In de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2019,
de voorzitter.

H van der Linden

Bijlage 3 Besluit Begroting 2020

Sezondheid

SJeugdzhz

Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
Gelet op:
Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland
Zuid;

Besluit:

Vast te stellen:
1. De begroting 2020 voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met Inbegrip van
a. de gemeentelijke bijdragen voor 2020 inclusief indexering en de aanvullende
bijdragen voor de Omgevingswet, functionaris gegevensbescherming en
Meldpunt Zorg en Overlast, zoals deze in de inwonerbijdrage- en
leerlingentabel, als bijlage 2, zijn opgenomen;
b. onttrekking uit de reserve uittreding Leerdam-Zederik ter hoogte van
C 879.000.
Kennis te nemen:

2. Dc reactie van het Dagelijks Bestuur op de uitgebrachte zienswijzen (bijlage IJ;
3. De meerjarenraming 2021-2023 zoals deze is opgenomen In de begroting 2020.
Aldus vastgesteld In de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 4 Juli 2019,

de secretari:

