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Voorgesteld besluit
een zienswijze uit te brengen op de Bijdrageverordening Jeugdhulp, conform de bij dit voorstel 
gevoegde conceptbrief.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het vaststellen van de Bijdrageverordening Jeugdhulp is een bevoegdheid van het algemeen 
bestuur van de GR DG&J ZHZ. Omdat de Bijdrageverordening van invloed is op de 
budgetverantwoordelijkheid van de gemeenteraad wordt de raad gevraagd om een zienswijze op 
het concept te geven.

Wat is het doel?
Het uitbrengen van een zienswijze op de wijziging van de Bijdrageverordening Jeugdhulp.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De invlechting van de Serviceorganisatie Jeugd in de Dienst Gezondheid & Jeugd en de daarmee 
samenhangende 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft gevolgen voor de 
Bijdragenverordening Jeugdhulp, die daarom ook moeten worden aangepast.

De Bijdrageverordening Jeugdhulp volgt uit artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling. In 2014 
werd de Bijdrageverordening voor de uitvoering van de Jeugdwet vastgesteld, die in 2020 werd 
gewijzigd. Diezelfde Bijdrageverordening is nu aangepast aan de nieuwe situatie. Qua systematiek 
is er niets veranderd: de verordening is aangepast op de nieuwe begrippen en er zijn enkele 
overbodige bepalingen verwijderd. Naast de Bijdrageverordening Jeugdhulp blijft de andere 
bijdrageverordening voor de overige [niet-Jeugdwet] taken ongewijzigd bestaan. De 
gemeenschappelijke regeling schrijft dit onderscheid voor, waarmee ook het onderscheid in 
geldstromen wordt gewaarborgd. Voor zover een integratie van beide verordeningen mogelijk is 
kiezen wij er voor om dit op een later tijdstip te onderzoeken als de integratie praktijk is.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Zevende wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Raadsvoorstel;
Hoe wordt dit betaald?
De Bijdrageverordening Jeugdhulp leidt niet tot een wijziging van de verdeelsleutel-systematiek 
van de regionale uitgaven voor jeugdhulp. We verantwoorden de kosten voor regionale jeugdhulp 
onder het huidige begrotingsprogramma Sociaal & Zorgzaam Dordrecht.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na ontvangst van de zienswijzen van de tien gemeenteraden in de regio Zuid-Holland Zuid stelt het 
algemeen bestuur van de GR DG&J ZHZ de verordening (al dan niet met enkele aanpassingen) 
vast.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 5 juli 2022  inzake 
Zienswijze op Bijdrageverordening Jeugdhulp;

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

b e s l u i t :

een zienswijze uit te brengen op de Bijdrageverordening Jeugdhulp, conform de bij dit voorstel 
gevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. conceptbrief zienswijze Dordrecht - Bijdragenverordening Jeugdhulp


