Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Dordrecht, 20 november 2017

INFORMATIEBRIEF VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Betreft: ontvangen zienswijzen op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 2017

Geachte leden van het college,
In onze brief van 12 juli 2017 hebben wij de Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ 2017 en de voorgenomen
begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 2017 toegelicht. Op basis hiervan hebben wij u verzocht ons
de zienswijze van uw gemeenteraad op de voorgenomen begrotingswijziging kenbaar te maken. In deze brief
informeren wij u over de ontvangen zienswijzen, onze reactie daarop en het vervolgproces.
Aanleiding
Op 6 juli 2017 heeft het algemeen bestuur de knoppennotitie besproken. Uit deze notitie bleek dat er voor
2017 een bedrag van 5,4 miljoen euro extra nodig is in aanvulling op de rijksmiddelen, om de continuïteit van
de jeugdhulp te waarborgen. De druk op het jeugdhulpstelsel is groot als gevolg van een lager rijksbudget en
gestegen hulpvraag. Op 6 juli heeft het algemeen bestuur besloten de SOJ toestemming te geven om extra
uitgaven te doen voor maximaal 3,9 miljoen euro om de directe nood te lenigen; dit bedrag is inclusief de 1,6
miljoen waarvoor het algemeen bestuur op 6 april al toestemming had gegeven.
Ontvangen zienswijzen en nota van reactie
Inmiddels hebben wij van alle gemeenteraden een zienswijze ontvangen. Alle gemeenteraden hebben
ingestemd met de voorgenomen begrotingswijziging van 5,4 miljoen euro en daarbij aandachtspunten
meegegeven aan het dagelijks bestuur. Op basis hiervan heeft het algemeen bestuur op 2 november 2017 de
begrotingswijziging vastgesteld en het dagelijks bestuur opgedragen de aandachtspunten van de
gemeenteraden te betrekken in het vervolgproces.
In bijgevoegde Nota van reactie vindt u de inhoud van de ontvangen zienswijzen en onze reactie op de
meegegeven aandachtspunten.
In de zienswijzen zijn veel vragen gesteld over wat er precies gaat gebeuren in de periode 2018-2022. Feitelijk
hoort dit niet bij de gevraagde begrotingswijziging voor 2017, maar het past wel geheel bij de constatering dat
de beïnvloedingsmogelijkheden voor met name gemeenteraden op uitgaven en tekorten op het gebied van
jeugdhulp zeer gering en vooral achteraf zijn. Deze problematiek vraagt niet alleen een meerjarige aanpak,
maar ook een andere manier en moment van elkaar in het proces betrekken, namelijk veel eerder.
De belangrijkste aandachtspunten die de gemeenteraden hebben meegegeven in hun zienswijzen, zijn
(niet limitatief of op volgorde van belangrijkheid):
1.

Er dient een meerjarenperspectief te komen waarin wordt uitgewerkt:
a. een realistische op de vraag gerichte meerjarenbegroting, in plaats van de huidige wijze
waarbij we binnen de rijksmiddelen begroten, wetend dat we daaraan tekortkomen;
b. welke stappen er door wie worden gezet (verantwoordelijkheidsverdeling);
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c.
d.
e.

2.
3.

dat er stevig getransformeerd moet worden, zowel bij aanbieders van zorg als bij de toegang;
hoe de sturingsmogelijkheden voor de lokale overheden toenemen;
dat er meer middelen naar de voorkant worden gebracht, vooral jeugdteams, maar ook
lokale impuls wordt genoemd.
Uiterlijk in 2022 moet de begroting van de jeugdhulp binnen het financiële kader van de rijksbijdrage
passen.
Tot slot worden er diepgaandere analyses gevraagd op vele facetten (hoe tekorten ontstaan, welke
knelpunten er precies zijn en veel inhoudelijke vragen).

Vervolgproces
Op 27 november 2017 bespreekt het dagelijks bestuur het concept-meerjarenperspectief. U ontvangt
vervolgens gelijktijdig met het algemeen bestuur, het concept-meerjarenperspectief om te verstrekken aan uw
gemeenteraad. Hiermee willen wij uw gemeenteraad in staat stellen om aan uw wethouder die lid is van het
algemeen bestuur, overwegingen mee te geven voor bespreking van het meerjarenperspectief op 14
december. Vervolgens wordt het meerjarenperspectief voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze. De
contouren van het meerjarenperspectief hebben wij in oktober al besproken met raadsleden in 3 subregionale
bijeenkomsten om de hoofdlijn te toetsen en input op te halen.
Daarnaast ontvangt u een verzoek van de SOJ tot het beschikbaar stellen van de gevraagde extra financiële
bijdrage van 5,4 miljoen euro. De SOJ verantwoordt de realisatie van de begroting (inclusief
begrotingswijziging) in de Jaarstukken DG&J 2017.
Wij verzoeken u deze brief ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & jeugd.
De secretaris,

De voorzitter,

K.J. van Hengel

C.M.L. Lambrechts
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