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Voorgesteld besluit
voor 15 oktober 2021 een zienswijze uit te brengen op de eerste bestuursrapportage 2021 van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief. 

Raadsvoorstel

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

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De zienswijze gaat in op realistisch begroten en besturen door het bestuur van SOJ. Ook wordt 
aandacht gevraagd voor de procedure rondom zienswijze en het financiële meerjarenperspectief. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
De invloed van de gemeenteraad lijkt beperkt. Naast de traagheid van het proces rond deze 
zienswijze, waardoor er geen sprake meer is van enige invloed van de raden op wat dan ook, is 
geconstateerd dat er voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 oktober opnieuw een 
begrotingswijziging wordt voorgesteld van 250.000 euro ten behoeve van Netwerk MT. Procedureel 
wordt er geen zienswijze procedure meer gestart. Volledigheidshalve zijn betreffende 
besluitvormingsdocumenten van SOJ aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

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

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid zal het AB 
een definitief besluit nemen over de verwachte overschrijding van de begroting van €13,2 miljoen 
voor 2021. 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer  

De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de gemeenteraad van 6 oktober 2021 inzake Zienswijze 1e Burap SOJ 
2021; 

b e s l u i t :

voor 15 oktober 2021 een zienswijze uit te brengen op de eerste bestuursrapportage 2021 van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief. 

Aldus besloten in de vergadering van


