
  

 

   

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, 

 

Op 14 april 2022 is de concept begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) aan u ter zienswijze voorgelegd. 

In de concept begroting 2023 is ook de meerjarenraming 2024-2026 opgenomen.  

 

Reactie zienswijze 

Van alle deelnemende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Sliedrecht, is een 

door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van de gemeente Sliedrecht 

betreft het de concept zienswijze, doordat de definitieve zienswijze niet voor de 

vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2022 was ontvangen en hierdoor niet 

van een reactie kon worden voorzien door het dagelijks bestuur. In bijlage 2 zijn de 

uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop 

weergegeven.  

 

De zienswijzen hebben er toe geleid, dat op basis van de concept begroting 2023, er een 

drietal wijzigingen zijn aangebracht: 

 

• Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) 

De gevraagde extra middelen worden voor een periode een periode van 2 jaar 

toegekend. Aan deze toekenning wordt een plan van aanpak gekoppeld, dat 

gezamenlijk met gemeenten wordt opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op 

verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe 

casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.    

 

• Veilig Thuis 

Er is ingestemd met het voorstel, zoals ook in de concept begroting 2023 was 

opgenomen, om ook voor 2023 de formatie tijdelijk uit te breiden. Wel is 

afgesproken om, in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak op te stellen 

om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van 

casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van 

zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente 

gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra 

formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit 

het plan van aanpak zijn bereikt. 
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• Jeugdhulp 

Bij de aanbieding van de concept begroting 2023 is aan de gemeenteraden gevraagd 

welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 

2023. Zes gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. De effecten 

hiervan op de begroting 2023 zijn opgenomen in de hoofdstuk 4 van de begroting. 

 

Besluit 

Bovenstaande heeft geleid tot bijgevoegd besluit (bijlage 3) van het algemeen bestuur 

van de GR DGJ in haar vergadering van 7 juli 2022. Voor de volledigheid is de begroting 

2023 toegevoegd (bijlage 1). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd 

namens deze, 

 

de secretaris,        

 

 
C. Vermeer 

 

 

 


