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Geachte gemeenteraad, beste collega's, 
 
Graag doen wij uw raad het verzoek om in gesprek te gaan over de positie van gemeenteraden in 
Zuid-Holland Zuid, specifiek op het gebied van jeugdhulp. Onze gemeenten zijn sinds 2015 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de jeugdhulp in onze regio. Voor effectieve en efficiënte 
uitvoering hebben we onze handen ineengeslagen en taken gemandateerd en gedelegeerd aan 
de regio. Het algemeen en dagelijks bestuur van de Serviceorganisatie Jeugd geven sindsdien 
leiding aan de transitie en transformatie van regionale jeugdhulp. 

Voor gemeenteraden blijkt deze samenwerking niet altijd even makkelijk. Raadsleden 
ervaren dat jeugdhulp voor hen op afstand staat en dat ze er onvoldoende grip op hebben. Dit 
terwijl inwoners - in het bijzonder ouders met kinderen in de jeugdhulp die aanlopen tegen 
problemen - juist raadsleden aanspreken op betere jeugdhulp. Er zijn raadsleden die vinden dat 
zij hierdoor hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol niet kunnen 
uitvoeren.  

Sinds twee jaar hebben enkele raadsleden Zuid-Holland Zuid de samenwerking gezocht. 
Dit vanuit de gedachte dat samenwerking de positie van autonome lokale raden kan versterken. 
De werkgroep heeft onder meer regionale ouderbijeenkomsten georganiseerd en bouwstenen 
voor lokale zienswijzen opgesteld. De overtuiging is dat samenwerking alleen werkt wanneer hier 
behoefte aan is. Graag wil de werkgroep dit met u bespreken. Hoe kijkt u aan tegen de positie 
van de raden? Welke versterking zou gewenst zijn? Wilt u aansluiten bij een Rapporteursgroep? 

Bij deze doen we u een verzoek tot agendering van een gesprek met de regionale 
raadswerkgroep, bij voorkeur voor het zomerreces en in overleg met uw griffier. Dit verzoek 
hebben we voorbereid met een afvaardiging van het DG&J-bestuur, waarmee we vooral samen 
willen werken aan goede jeugdhulp. We zien uit naar uw reactie en hopen deze te ontvangen na 
uw eerstvolgende agendabespreking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Mourik (Stadsbelang, Gorinchem), Loudy Nijhof (BVD, Dordrecht), Mirjam Slobbe (CDA, 
Zwijndrecht), Joke Stravers (Doe Mee!, Molenlanden), Cor van Verk (PvdA, Dordrecht) en  
René Zonnebeld (PvdA, Alblasserdam) 
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