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Voorgesteld besluit
een zienswijze uit te brengen op de eerste bestuursrapportage 2022 en voorgestelde 
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, conform de bij dit voorstel 
gevoegde conceptbrief.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze uit te brengen op de voorgestelde 
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ). Deze bevoegdheid is 
wettelijk geregeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het algemeen bestuur (AB) 
van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid stelt de begrotingswijziging vast. 

Wat is het doel?
Dordtse jeugdigen groeien kansrijk, veilig, gezond en met plezier op.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In de vergadering van het AB van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ van 7 juli jl. zijn de 
eerste bestuursrapportages van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd 
vastgesteld (zie bijlagen). Deze rapportages geven aanleiding tot een begrotingswijziging waarover 
het algemeen bestuur de raad, ten aanzien van het onderdeel Jeugdhulp, een zienswijze vraagt. 
Het verzoek is om de zienswijze vóór 15 oktober 2022 aan het AB kenbaar te maken.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het AB van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ hoeft de ingediende zienswijze niet (geheel) 
over te nemen. 

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2021-0065873 - Indienen zienswijzen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over concept begroting 
2022 en jaarstukken 2020 
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Hoe wordt dit betaald?
Dienst Gezondheid & Jeugd
De 1e bestuursrapportage 2022 van de dienst Gezondheid & Jeugd laat een nadelig resultaat van € 
905.000 zien. Door het treffen van (nader te duiden) maatregelen ad € 410.000 en door het 
inzetten van de algemene reserve aldaar ad € 495.000 hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 
niet te worden verhoogd. Hierna bedraagt de algemene reserve van de dienst Gezondheid & Jeugd 
slechts € 5.000. Dat is zorgelijk. Als zich nieuwe tegenvallers voordoen, staan gemeenten aan de 
lat om dit tekort te compenseren.

Serviceorganisatie Jeugd
De 1e bestuursrapportage 2022 van de Serviceorganisatie laat een nadelig resultaat van € 
10.284.000 zien. Onze gemeentelijke bijdrage neemt hierdoor toe met € 1.593.000 t.o.v. de 1e 
begrotingswijziging 2022 van de Serviceorganisatie Jeugd. We hebben dit tekort - onder aftrek van 
de extra middelen ad € 449.000 voor jeugdzorg in de decembercirculaire 2021 - opgenomen in 
onze bestuursrapportage 2022.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het dagelijks bestuur (DB) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ verzamelt de zienswijzen 
van alle deelnemende gemeenteraden en geeft daarop zijn reactie mee aan het AB van de GR om 
zaken uit de zienswijze wel of niet over te nemen. In de vergadering van het AB van 17 november 
2022 wordt - na weging van de zienswijzen en de argumenten van het DB - een definitief besluit 
genomen over de voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 van de SOJ.

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.dordrecht.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad-Dordrecht-1%2F2022%2F1-februari%2F14%3A00%2FIndienen-Zienswijze-begrotingswijziging-Gemeenschappelijke-Regeling-Dienst-Gezondheid-Jeugd-ZHZ-2022-Raadsvoorstel&data=05%7C01%7CSAW.van.Oostrom-vander.Meijden%40dordrecht.nl%7Cc6ac507510db4050515d08da688b3871%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637937244851187900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GkRuHMVTfYVXJA6LF1Ky%2BkRD6STZXxdbNVOzJJjtYp8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.dordrecht.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad-Dordrecht-1%2F2022%2F1-februari%2F14%3A00%2FIndienen-Zienswijze-begrotingswijziging-Gemeenschappelijke-Regeling-Dienst-Gezondheid-Jeugd-ZHZ-2022-Raadsvoorstel&data=05%7C01%7CSAW.van.Oostrom-vander.Meijden%40dordrecht.nl%7Cc6ac507510db4050515d08da688b3871%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637937244851187900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GkRuHMVTfYVXJA6LF1Ky%2BkRD6STZXxdbNVOzJJjtYp8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdordrecht2022.bestuursrapportage.nl%2Fp15491%2Ffinanciele-afwijkingen&data=05%7C01%7CSAW.van.Oostrom-vander.Meijden%40dordrecht.nl%7Cc6ac507510db4050515d08da688b3871%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637937244851187900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IXje3s%2Bo%2F8rSpGIkhozeGigR54hnSlrHs1oIsFwmEqs%3D&reserved=0
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2022  
inzake Uitbrengen Zienswijze 1e bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022 SOJ;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 
gelet op Jeugdwet;

b e s l u i t :

een zienswijze uit te brengen op de eerste bestuursrapportage 2022 en voorgestelde 
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, conform de bij dit voorstel 
gevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de vergadering van
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