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Geacht college en leden van de gemeenteraad.
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Van: Teunissen-Arqua, ARM (Angel) <apm.arqua@dgjzhz.nl> 
Verzonden: woensdag 23 november 2022 15:42
Onderwerp: Begrotingswijziging 2022 GR DG&J

Op 7 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna DGJ) besloten om de 
voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende 
gemeenteraden.



Met vriendelijke groet,

Werkdagen maandag t/m donderdag
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r Gezondheid 
&Jeugdzhz

In deze brief informeren wij u over het besluit dat het algemeen bestuur 17 november 2022 heeft 
genomen na overweging van de ontvangen zienswijzen.
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Uw kenmerk

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

1.

Bijlage(n)
3

Datum
23 november 2021

Naar aanleiding van deze aangepaste uitgavenraming is een begrotingswijziging 
voorgesteld en ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemers. Van alle gemeenten is 
een zienswijze ontvangen. De reactie op de zienswijzen is opgenomen in bijlage 1.

Onderwerp
Begrotingswijziging 2022
GR DG&J

Ons kenmerk
UIT / 2205947
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3.
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Op 7 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna 
DGJ) besloten om de voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J voor 
zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden. In deze brief 
informeren wij u over het besluit dat het algemeen bestuur 17 november 2022 heeft 
genomen na overweging van de ontvangen zienswijzen.
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Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en 
griffiers van de deelnemende gemeenten in de regio 
Zuid-Holland Zuid

Toelichting
Begrotingswijziging GR DGJ jeugdhulpuitgaven
In de vergadering van het AB van 7 juli 2022 is de lste burap 2022 van de SOJ 
vastgesteld. Hierin is opgenomen een aangepaste raming van de verwachte uitgaven 
2022 van in totaal € 14,5 mln. Dit betreft een hogere uitgavenraming van € 10,3 mln. 
ten gevolge van het beroep wat wordt gedaan op jeugdhulp en € 4,2 mln. wat nodig is 
voor de contractering van de Stichting Jeugdteams voor de gemeenten Hoeksche 
Waard, Molenlanden en Gorinchem. Het laatste bedrag wordt gedekt uit een gelijke 
bijdrage van deze gemeenten.

B-gslujt
Kennis te nemen van de nota van reactie op de ontvangen zienswijzen op het in de 
vergadering van 7 juli voorgenomen besluit tot begrotingswijziging ten aanzien van 
de uitgaven Jeugdhulp (bijlage 1)
Kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2022 GR DGJ (bijlage 2); 
De wijziging van de begroting voor GR DGJ, jeugdhulpuitgaven, op basis van de 
prognose bij de 2de bestuursrapportage 2022 (bijlage 3), vast te stellen.

4. De begrotingswijziging voor GR DGJ, programma’s, op basis van de prognose bij 
de 2de bestuursrapportage 2022 (bijlage 3), vast te stellen
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De 2de burap DGJ (bijlage 2) geeft deze duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris, de voorzitter,

C. Vermeer H. van der Linden

In de zienswijzen wordt het beeld geschetst dat een deel van de gemeenteraden 
twijfelt aan de mate waarin de lste burap een voorspeller is van de te verwachte 
kosten in 2022. Gemeenten verwachten een meer betrouwbare forecast, gebaseerd op 
zowel de verwachte uitgaven als de gedeclareerde kosten.

□ezondheid 
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Er lijkt sprake van stabilisatie van de kostenontwikkeling. Dat is een positieve 
ontwikkeling na een jarenlange stijging van het kostenniveau. Ten opzichte van de lste 
burap, dalen de verwachte kosten voor het jaar 2022 af met € 1,3 mln. (1%). 
Wel wordt hierbij aangetekend dat de effecten per individuele gemeente verschillen. 
Uiteindelijk zal eerst bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 (voorzien in de 
vergadering van juli 2023) de definitieve bijdrage per gemeente worden vastgesteld.

Daarom is, gelet op de zienswijzen en het borgen van de rechtmatigheid van de 
jeugdhulpuitgaven, besloten tot een begrotingswijziging (bijlage 3) en hiervoor uit te 
gaan van de actuele prognose zoals opgenomen in de 2de burap 2022.

Daarnaast geeft een aantal gemeenteraden aan te twijfelen aan de aannames uit de 
le burap over de te behalen besparingen door toepassing van het normenkader en de 
kostenbesparingen die door gemeenten gerealiseerd kunnen worden.
De strekking van de zienswijzen van een deel van de gemeenteraden is dan ook dat 
voor een begrotingswijziging meer duidelijkheid moet zijn over deze punten

Om de rechtmatigheid van de uitgaven 2022 te borgen is het noodzakelijk om een 
begrotingswijziging vast te stellen. Indien dit niet wordt gedaan, dan zal de 
accountant bij de jaarrekeningcontrole uit moeten gaan van de laatst vastgestelde 
begroting en alle uitgaven boven dit bedrag als onrechtmatig moeten aanduiden.
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