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Datum .. september 2022
Ons kenmerk …
Betreft Zienswijze 1e bestuursrapportage SOJ 

Geacht bestuur,

U heeft op 11 juli 2022 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in
de regio Zuid-Holland Zuid gevraagd om uiterlijk 15 oktober 2022 hun zienswijze 
te geven op de door u voorgestelde begrotingswijziging 2022 voor het onderdeel 
SOJ. In deze brief geven we u onze zienswijze. Tevens maken we van de 
gelegenheid gebruik om te reageren op de eerste bestuursrapportage van het 
onderdeel DG&J.

1e bestuursrapportage en voorgestelde begrotingswijziging – onderdeel 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
De begroting 2022 betreft de laatste begroting die – afwijkend van onze Dordtse 
zienswijze daarop – niet realistisch is vastgesteld. We zijn dan ook niet verbaasd 
dat u een begrotingswijziging voorstelt ad. € 10,3 mln., waarin het Dordtse 
aandeel € 1,6 mln. bedraagt.

U stelt de begrotingswijziging voor omdat u enerzijds hogere uitgaven verwacht 
en anderzijds omdat u verwacht dat de beoogde kostenbesparingen niet geheel 
zullen worden gehaald. Hierbij merkt u zelf echter op dat het, om verschillende 
redenen, lastig is (geweest) om een goede forecast te maken. We gaan er vanuit 
dat dit van tijdelijke aard is en vragen u u extra in te zetten voor een goede 
forecast, zodat de 2e bestuursrapportage dit najaar op een meer realistische 
forecast gebaseerd is.

Wat betreft de vraag om een zienswijze. We zien dat het algemeen bestuur in zijn 
vergadering van 7 juli jl. reeds akkoord is gegaan met "het doorgang laten vinden 
van de jeugdhulp en de activiteiten bij de Serviceorganisatie en daarom de 
Serviceorganisatie toe te staan hiervoor extra uitgaven te doen voor een bedrag 
van maximaal € 10,3 mln. vooruitlopend op besluitvorming over de 
begrotingswijziging 2022". We gaan tijdens ons werkbezoek aan de GR DG&J 
graag met u in gesprek met als doel om onze kaderstellende rol beter in te vullen.

Vanaf begrotingsjaar 2023 lijkt de aangepaste begroting 2023 van de 
Serviceorganisatie realistischer te zijn. Wellicht zijn dan minder zienswijzen 
noodzakelijk. Samen met u (en verwijzers en zorgaanbieders) blijven we ons 
inzetten voor het transformatieproces om te komen tot meer passende zorg voor 
jeugdigen en beheersing van de kosten.  
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1e bestuursrapportage – onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
We spreken onze waardering uit voor het feit dat, ondanks de forse inzet voor de 
bestrijding van Covid-19 en de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, 
veel activiteiten gerealiseerd zijn. 

De 1e bestuursrapportage 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. Echter, dit betekent dat de algemene reserve van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd slechts € 5.000 bedraagt. We vinden dit een zorgelijke
situatie en vragen u de te treffen maatregelen nogmaals goed onder de loep te 
nemen en te bekijken of er meer besparingen mogelijk zijn. Dit laatste gaat 
echter, evenals de overige besparingen, wel ten koste van één of meer 
beleidsdoelstellingen. We vragen u duidelijk aan te geven welke inhoudelijke 
effecten de besparingen zullen hebben op het al dan niet behalen van de 
beleidsdoelstellingen.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff
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