Nota van reactie zienswijzen begrotingswijziging Veilig Thuis en crisisdienst 2017
Gemeente
Alblasserdam

Inbreng
Kan zich vinden in voorgestelde begrotingswijziging.

Reactie
-

Binnenmaas

Keurt begrotingswijziging ongewijzigd goed en geeft als
aandachtspunt mee:
1. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor 2018
en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018 rekening mee
gehouden kan worden.

1.

Cromstrijen

Dordrecht

Ondersteunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt
mee:
2. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor
2018 en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018
rekening mee gehouden kan worden.
Onderschrijft begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
3. Draag zorg voor efficiënte en effectieve inrichting en
transformatie van Veilig Thuis en Crisis Interventie Team
(CIT), zodat dit in toekomst leidt tot besparing.

4.

5.

Giessenlanden

Indien ook in toekomst extra financiële bijdrage van
gemeenten noodzakelijk is, moet zienswijzeprocedure
tijdig en voorafgaand aan eventuele subsidietoekenning
worden doorlopen.
Gemeenteraad wil in gesprek met dagelijks bestuur over
besluitvorming rondom Veilig Thuis en betrokkenheid en
positie van gemeenteraad.

Stemt in met begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:

Dit is onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis die start na besluitvorming algemeen
bestuur DG&J op 6 juli 2017 over
verschijningsvorm Veilig Thuis onder
gemeenschappelijke regeling DG&J.

Status zienswijze
Definitief
(18 april 2017)
Concept
(raadsvergadering
23 mei 2017)

Definitief
(9 mei 2017)
2.

Zie 1.

Definitief
(9 mei 2017)
3.

4.

5.

Dit is onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis en projectleider regionale crisisdienst.
Besluitvorming algemeen bestuur DG&J over plan
regionale crisisdienst is gepland op 28 september
2017.
Dit blijft uiteraard uitgangspunt. Uit nood is eind
2016 bij wijze van uitzondering hogere subsidie
toegekend vooruitlopend op zienswijzeprocedure.
Gemeente Dordrecht is met 2 wethouders
vertegenwoordigd in zowel dagelijks als algemeen
bestuur DG&J. Voorgesteld wordt gewenste
gesprek met betreffende wethouders lokaal te
voeren.
Definitief
(20 april 2017)
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Gemeente

Inbreng
6. Informeer gemeenteraad periodiek over voortgang van
resultaatsafspraken t.a.v. subsidie 2017 Veilig Thuis en CIT.

7.

Gorinchem

HardinxveldGiessendam
Hendrik-Ido-Ambacht

Reactie
6. Dagelijks bestuur DG&J zorgt voor periodieke
informatiebrief aan algemeen bestuur DG&J die
wethouders lokaal kunnen delen met
gemeenteraad.
7. Zie 1 voor Veilig Thuis. Besluitvorming algemeen
bestuur DG&J over plan regionale crisisdienst is
gepland op 28 september 2017.
8. Uitwerking hiervan volgt op besluitvorming
algemeen bestuur DG&J op 6 juli 2017 over
verschijningsvorm Veilig Thuis onder
gemeenschappelijke regeling DG&J.

Bied zo spoedig mogelijk inzicht in financiële gevolgen van
2018 e.v. met betrekking tot Veilig Thuis en CIT, zodat raad
hierover vroegtijdig in overleg kan treden.
8. Binnen gemeenschappelijke regeling (GR) DG&J worden
voor verschillende onderdelen gemeentelijke bijdragen
berekend en in rekening gebracht. Bij uitwerking van
begroting voor 2018 wil gemeenteraad dat wordt
onderzocht en onderbouwd op welke wijze gemeentelijke
bijdragen verrekend kunnen worden naar gemeenten.
Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij verdeling naar
inwonertal zoals deze wordt toegepast bij reguliere
begroting DG&J.
Stemt in met begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
9. Periode waarin begroting Veilig Thuis telkenmale moest
9.
worden bijgesteld, moet eindigen. Besluit op zo kort
mogelijke termijn over toekomstbestendig Veilig Thuis ZHZ,
uitgaand van reëel financieel meerjarenperspectief voor
instandhouding en transformatie-uitdagingen. Begroting
2018 moet weerslag zijn van wettelijke eis om Veilig Thuis
te realiseren.
Kan zich vinden in voorgestelde begrotingswijziging.
Stemt in met begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
10. Ontwikkel transformatiestrategie in samenspraak met
lokale teams en hulpverleners en voer strategie uit onder
strakke regie van dagelijks bestuur.
11. Veilig Thuis moet per 1-1-2018 operationeel zijn in
definitieve positionering. Naast definitieve positie in
netwerk omvat dit ook het direct op orde brengen van

Status zienswijze

Definitief
(21 april 2017)
Zie 1.

Definitief
(20 april 2017)
Definitief
(8 mei 2017)

10. Dit is onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis.
11. Dit is onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis.
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Gemeente

Korendijk

Leerdam

Molenwaard

Inbreng
processen, procedures en ondersteunende systemen en
gericht werken aan één organisatiecultuur en
betrokkenheid van medewerkers. Gemeenteraad dringt er
op aan hiermee voortvarend aan de slag te gaan, zodat
implementatie per 1-1-2018 wordt gehaald.
12. Geef een meerjarig financieel perspectief en opereer
binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Stel een
meerjarenbegroting Veilig Thuis op gerelateerd aan
transformatiestra tegie en benoem goede indicatoren om
organisatie aan te sturen. Zo kan worden gemonitord of
aannames realistisch zijn en tijdig worden bijgestuurd,
zodat taken worden uitgevoerd binnen beschikbaar
budget.
Ondersteunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt
mee:
13. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor 2018
en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018 rekening
mee gehouden kan worden.
Stemt in met begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
14. informeer gemeenteraad periodiek over voortgang
resultaatsafspraken die zijn gekoppeld aan gevraagde
subsidie.
15. Informeer gemeenteraad periodiek over voortgang van
positionering Veilig Thuis onder GR DG&J.
16. Verschaf zo spoedig mogelijk duidelijkheid over financiële
gevolgen voor 2018 en verder met betrekking tot Veilig
Thuis en CIT en ga hierover in gesprek met gemeenteraad.
Akkoord met begrotingswijziging onder de conditie dat:
17. Extra middelen snel leiden tot goede samenwerking en
kennisoverdracht tussen Veilig Thuis, CIT en sociaal team.

Reactie

Status zienswijze

12. Zie 1.

Definitief
(9 mei 2017)
13. Zie 1.

-

Definitief
(11 mei 2017)

14. Zie 6.

15. Zie 19.
16. Zie 1.

17. Dit is onderdeel van subsidieafspraken Veilig Thuis
en CIT. Voor samenwerkingsafspraken Veilig Thuis
en sociale teams is bovendien modelconvenant in
voorbereiding dat gemeenten lokaal kunnen
sluiten.

Concept
(raadsvergadering
16 mei 2017)
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Gemeente

Oud-Beijerland

Papendrecht

Inbreng
18. Het dagelijks bestuur actief stuurt op resultaten Veilig
Thuis en CIT, zodat in 2017 daadwerkelijk opbrengsten
kunnen worden verwacht van de extra financiële middelen.
Ondersteunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt
mee:
19. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor 2018
en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018 rekening
mee gehouden kan worden.
Onderschrijft begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
20. Optimaliseer en maximaliseer samenwerking Veilig Thuis
(AMHK, Meldpunt Zorg en Overlast en OGGZ-taken).

21. Kijk bij positionering naar vereenvoudiging financiering,
minimaliseren frictiekosten en verlaging overheadskosten.
22. Zorg voor volledige transparantie over voortgang vanuit
Veilig Thuis organisatie.

Sliedrecht

23. Bied op korte termijn duidelijkheid over benodigde
middelen 2018 en verder, zodat hier in DG&J begroting
2018 rekening mee kan worden gehouden.
Ondersteunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt
mee:
24. Stel vóór 1 januari 2018 een duidelijk plan op hoe Veilig
Thuis en CIT samenwerking gaan verbeteren, hun
processen efficiënter maken en hoe Serviceorganisatie
daarop stuurt in 2018 e.v.

Reactie
18. Dagelijks bestuur DG& stuurt op resultaten en
zorgt voor periodieke informatiebrief (zie 6).

Status zienswijze

Definitief
(9 mei 2017)
19. Zie 1.

Definitief
(11 mei 2017)
20. Maken van relevante samenwerkingsafspraken is
onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis. Algemeen bestuur DG&J heeft op 15
december 2016 besloten AMHK-taken te
positioneren bij Veilig Thuis en Meldpunt Zorg en
Overlast en OGGZ-taken te laten uitvoeren door
DG&J. Samenwerking onder 1 dak verdient
voorkeur.
21. Dit is onderdeel van opdracht kwartiermaker Veilig
Thuis.
22. Dagelijks bestuur DG&J zorgt voor periodieke
informatiebrieven aan algemeen bestuur DG&J
over voortgang subsidieafspraken en positionering
die wethouders lokaal kunnen delen met
gemeenteraad.
23. Zie 1.

Concept
(raadsvergadering
16 mei 2017)
24. Zie 3. Sturing door Serviceorganisatie is afhankelijk
van positionering Veilig Thuis en CIT.
Besluitvorming hierover door algemeen bestuur
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Gemeente

Inbreng
25. Stel goede risico-inventarisa tie op.
26. Gemeenteraad maakt zich zorgen om financieel gerichte
sturing van Serviceorganisatie en wil dat inhoudelijke
doelstellingen voor jeugdzorg centraal komen te staan.

Strijen

Zederik

27. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor 2018
en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018 rekening
mee gehouden kan worden.
Ondersteunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt
mee:
28. Bied snel duidelijkheid over benodigde middelen voor 2018
en verder, zodat hier in DG&J-begroting 2018 rekening
mee gehouden kan worden.
Stemt in met begrotingswijziging en geeft als aandachtspunten
mee:
29. Informeer gemeenteraad periodiek over voortgang
resultaatsafspraken die zijn gekoppeld aan gevraagde
subsidie.
30. Informeer gemeenteraad periodiek over voortgang
positionering Veilig Thuis onder GR DG&J.
31. Bied duidelijkheid in 3e kwartaal 2017 over financiële
gevolgen voor 2018 en verder m.b.t. Veilig Thuis en CIT en
ga hierover met raad in gesprek.

Reactie
DG&J is gepland op 6 juli respectievelijk 28
september 2017.
25. Dit is onderdeel van op te stellen begroting. Zie 1
en 7.
26. Opdracht aan Serviceorganisatie is uitvoeren
jeugdhulp binnen rijksmiddelen. Dit staat op
gespannen voet met stijgende vraag naar
jeugdhulp (waaronder beroep op Veilig Thuis en
CIT). In knoppennotitie voor algemeen bestuur
DG&J van 6 juli 2017 doet Serviceorganisatie
voorstel voor vraaggericht begroten. Zorgen
worden meegenomen bij uitwerking beleidskader
2018-2021. Serviceorganisatie stuurt naast budget
ook op transformatie, waaronder
samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en CIT met
Stichting Jeugdteams en andere relevante
partners.
27. Zie 1.

Status zienswijze

Definitief
(19 april 2017)
28. Zie 1.

29. Zie 6.

Concept
(raadsvergadering
29 mei 2017)

30. Zie 19.
31. Zie 1 voor Veilig Thuis. Besluitvorming algemeen
bestuur DG&J over plan regionale crisisdienst is
gepland op 28 september 2017. Gesprek met raad
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Gemeente

Inbreng

Zwijndrecht

Steunt begrotingswijziging en geeft als aandachtspunt mee:
32. Gemeenteraad wil aan voorkant betrokken worden bij
besluiten en heeft herhaaldelijk verzocht gemeenteraden
goed in positie te brengen. Raad is ontstemd dat dit nu niet
is gebeurd. Raad wil o.a. bij proces positionering Veilig
Thuis en CIT goed worden geïnformeerd om kaderstellende
bevoegdheid goed te kunnen uitvoeren. Deze eis geldt
voor ieder concept besluit dat algemeen bestuur voorlegt
aan raden voor zienswijze; informatievoorziening moet
tijdig en zorgvuldig zijn.

Reactie
kan lokaal worden gevoerd met wethouder die
namens gemeente deelneemt aan algemeen
bestuur DG&J.
32. Zie 4.

Status zienswijze

Definitief
(18 april 2017)
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