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Beste leden van de commissie Sociale Leefomgeving, 

 

Op 14 september jl. heeft u tijdens de commissievergadering een vraag gesteld 

over de cumulatie van functies bij de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. U 

constateert dat de (interim) directeur van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

tegelijkertijd eindverantwoordelijke is bij Veilig Thuis en een belangrijke 

ambtelijke rol heeft in het bestuur van de DG&J. U vraagt zich af of een 

dergelijke cumulatie van functies wel wenselijk is, gezien de problematiek 

waarmee de afzonderlijke onderdelen te maken hebben. 

 

Allereerst klopt de constatering niet dat de directeur van de SOJ de functie van 

secretaris in het Algemeen Bestuur van de DG&J bekleedt. Wat wel klopt is dat 

de directeur van de SOJ op interim basis directeur is van Veilig Thuis. De DG&J 

werkt binnen het meerjarenbeleidsprogramma aan 4 opgaven. Eén daarvan is 

'Gezond en Veilig Opgroeien'. De medewerkers van de SOJ en Veilig thuis komen 

samen te werken in één cluster. Dit biedt zowel inhoudelijk als organisatorisch 

voordelen/meerwaarde. De DG&J heeft hierbij oog voor de borging van de 

onafhankelijke beoordeling (t.a.v. veiligheid issues) van dossiers. 

 

Op termijn zal de SOJ als zelfstandig orgaan verdwijnen en daarmee de functie 

van directeur SOJ. Een GR-wijziging is hiervoor in de maak. Overigens wil ik 

hierbij opmerken dat de uitgaven van jeugdhulp wel apart begroot blijven. De 

SOJ houdt een eigen begroting naast die van de DG&J.  

 

Ten slotte. U heeft mij 14 september ook gevraagd een doorkijk te geven voor 

wat betreft de ontwikkeling en bemensing van Veilig Thuis. In de regio Zuid-

Holland Zuid lopen op dit moment verschillende programma's die betrekking 

hebben op zorg en veiligheid, zoals 'Geweld hoort nergens thuis' en 'Veilig 

Opgroeien is teamwork'. Daarnaast wordt er landelijk een toekomstscenario voor 

kind- en gezinsbescherming ontwikkelt die uitgaat van een transformatie van de 

veiligheidsketen. 

 

Na de zomer is geconcludeerd dat de huidige programma's en deelprojecten die 

verbonden zijn aan jeugd en veiligheid, onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.  

De DG&J is voornemens om per 1 januari 2022 alle projecten te bundelen in één 

nieuw meerjarenprogramma, waarbij goed in kaart gebracht wordt wat dit 

vraagt (qua expertise en in capaciteit) van betrokken organisaties en Veilig 

Thuis. Zo is o.a. bekend dat het Sociaal Wijkteam onvoldoende capaciteit heeft 
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om casuïstiek over te nemen van Veilig Thuis. Het AB van de DG&J zal nog dit 

jaar een besluit nemen over het nieuwe meerjarenprogramma en de benodigde 

financiën. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Rik van der Linden 

Wethouder Jeugd 

 


