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Betreft Zienswijze Bijdragenverordening Jeugd

Geacht bestuur,

De invlechting van de Serviceorganisatie Jeugd in de Dienst Gezondheid & Jeugd 
en de daarmee samenhangende zevende wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling heeft gevolgen voor een aantal andere regelingen, waaronder de 
Bijdragenverordening Jeugdhulp. 

In deze brief geven wij u onze zienswijze op de concept Bijdragenverordening 
Jeugdhulp. 

Meer samenhang tussen maandrapportages en P&C-documenten
Gemeenten willen en moeten meer sturing geven aan de uitgaven op jeugdhulp. 
Mede hierdoor zijn gemeenten gefaseerd afgestapt van het solidair afrekenen van
de kosten. Om onze kaderstellende rol beter uit te kunnen voeren, dient in de 
toekomstige P&C-documenten (zoals begrotingen, bestuursrapportages en 
jaarverslagen) niet alleen getalsmatig, maar ook tekstueel meer zicht op lokale 
uitgangspunten en verwachtingen te worden geboden. 

Volgens de Bijdrageverordening Jeugdhulp wordt deze sturingsinformatie via de 
maandrapportages verstrekt (zie artikel 4 lid 3). Wij vragen u derhalve om nog 
meer samenhang tussen de maandrapportages en de formele P&C-documenten, 
zodat duidelijk(er) wordt waardoor afwijkingen op lokaal niveau versus de lokale 
begrote bijdrage optreden. Wij vragen u om duidelijke acties/aanbevelingen in 
deze maandrapportages op te laten nemen, zodat wij meer gericht kunnen (laten)
bijsturen op de regionale uitgaven voor jeugdhulp. 

Toevoegen van kostencategorieën
Volgens de bijdragenverordening wordt inzicht geboden in 5 kostencategorieën 
(zie artikel 2 lid 4). Wij vragen u om "gesloten jeugdhulp" en "jeugdteams" 
hieraan toe te voegen. Deze kostencategorieën zijn nu ook opgenomen in uw 
P&C-documenten.

Toevoegen verdeelsleutel
Het kopje "Over- en onderbesteding op de overige budgetten" (zie artikel 5 lid 3b)
doet vermoeden dat onder- en overschrijdingen - behalve die voor de jeugdteams 
en tijdens de afbouwregeling - op basis van solidariteit worden afgerekend met de
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gemeenten. Dat is niet correct. Dat geldt ons inziens alleen voor de eigen inzet 
van de Serviceorganisatie Jeugd en eventuele niet op te splitsen kosten. 
Overigens komt in deze bijdragenverordening niet naar voren wat de 
verdeelsleutel van de eigen inzet van de Serviceorganisatie Jeugd is. Wij vragen u 
om deze verdeelsleutel toe te voegen c.q. een verwijzing naar een ander 
document hiervoor op te nemen.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier, De voorzitter,

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