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Zienswijze voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 2020

DOSSIER
Afschrift:
- STD/JOC, S.F. Oosterhof

Geacht bestuur,
Op 15 juli jl. heeft u het Dordtse college schriftelijk verzocht om de gemeenteraad in staat te
stellen voor 15 oktober 2020 een zienswijze te kunnen geven op de voorgenomen
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) voor 2020.
Wij hebben kennis genomen van de eerste bestuursrapportage van de SOJ over 2020 en de
daarin opgenomen geprognosticeerde begrotingsoverschrijding van 11,6 miljoen Euro, en uw
voorgenomen besluit voor een begrotingswijziging van 6,6 miljoen Euro. In deze brief treft
hierover de zienswijze aan van de Dordtse gemeenteraad.
In de afgelopen jaren heeft onze raad herhaaldelijk benadrukt veel waarde te hechten aan een
realistische begroting, onderbouwd met heldere cijfers en concrete voorstellen. In uw
informatiebrief stelt u nu dat een belangrijke oorzaak van de aanstaande overschrijding in dit
jaar het gevolg is van het niet kunnen realiseren van een kostenreductie op korte termijn.
Hoewel wij dit uiteraard ook graag anders hadden gezien onderschrijft het wat ons betreft het
ontbreken van realisme. Door hier vooraf beter op te anticiperen had een zienswijzeprocedure
als deze wellicht niet nodig geweest.
Voor nu staan wij positief tegenover een begrotingswijziging voor 2020 en daarmee het
terugbrengen van realisme in uw jaarcijfers. Deze wijziging moet volgens onze raad in het
verlengde liggen van de uitgaven in 2019 en daarbij anticiperen op de prognose naar
aanleiding van het eerste half jaar van 2020. Hiermee lijkt ons een begrotingswijziging van
circa 11,6 miljoen meer voor de hand liggen dan de 6,6 miljoen Euro die nu in het
voorgenomen besluit is opgenomen. We begrijpen dat het van belang is een signaal af te
geven richting aanbieders dat de geprognosticeerde tekorten niet zonder meer worden
'bijgeplust' door de gemeenten, maar geloven niet dat dit daarvoor de juiste methode is. De
Coronacrisis zorgt bovendien voor veel onzekerheid en maakt het nog belangrijker om de
aanwezige kennis over financiële ontwikkelingen ook daadwerkelijk te verwerken.
De relatief sterke afname van de stijging van de uitgaven aan jeugdhulp die we nu voor het
eerst duidelijk zien stemt ons voorzichtig optimistisch over de effecten van de ingezette koers
in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Zoals ook opgenomen in onze zienswijze van 23 juni 2020
(op de begroting 2020 en de jaarcijfers van 2019), zien wij momenteel verschillende goede
ontwikkelingen die ons er vertrouwen in geven dat de afname in de komende jaren zal
doorzetten. Hiermee doelen we onder meer op:
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- de afschaffing van de financiële solidariteit;
- de effecten van de nieuwe inkoopstrategie;
- een betere integrale sturing aan regionale vraagstukken op het brede sociale domein,
waaronder de aansluiting op de bestuursopdracht realistisch begroten van de Sociale Dienst
Drechtsteden;
- de resultaten van de evaluatie van de Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams;
- meer focus in inhoudelijke regionale aanpakken door inzet van het aanjaagteam;
- lokale initiatieven die voortvloeien uit plannen op het domein van jeugd, Wmo en onderwijs
en een breed investeringsplan voor het sociaal domein.
Tenslotte verzoeken we u om:
- de toegevoegde Overdenkingen van Regionale Werkgroep Jeugd te beschouwen als
een volwaardig en integraal onderdeel van deze Zienswijze en de daar gemaakte
Overdenkingen als zodanig te behandelen;
- onveranderd druk te houden op het ministerie met als doel meer rijksmiddelen ter
beschikking te krijgen;
- voor het einde van het jaar een herziene meerjarenbegroting 2021-2024 vast te
stellen, waarmee recht wordt gedaan de huidige ontwikkelingen.

Hoogachtend,
De RAAD van de gemeente Dordrecht
De griffier,

A.E.T. Wepster
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De voorzitter,

A.W. Kolff

