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BEHANDELD
Vergadering van 17 november 2020
Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam

Zienswijze Governance jeugd - Raadsvoorstel

Besluit
Beslispunt 1
Kennis te nemen van de adviesbrief, het samenvattend schema 'op één oogopslag' en het rapport
achtergrond informatie.

Beslispunt 2
De zienswijze onderzoek Governance jeugd vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Eerder dit jaar is de bestuursopdracht herijking Governance Jeugdzorg ZHZ vastgesteld. Eind maart is
Andersson Elffers Felix (AEF) gestart met deze opdracht. De opdracht luidde:
“Kom in overleg met vertegenwoordigers van de tien gemeenten, de SOJ, de SJT en de
inkooporganisaties in de regio tot voorstellen voor een herijkte regionale governance, waaronder in
ieder geval begrepen:
1. De gewenste taak- en rolverdeling tussen gemeenten, SOJ, SJT en aanbieders
2. Aansturing en opdrachtgeverschap (in het bijzonder de sturing tussen gemeenten en SJT)
3. Verhouding lokaal maatwerk – regionale afspraken
4. Invulling eigenaarschap en partnerschap
5. Wijze van financiële verrekening
6. Invulling van benodigde randvoorwaarden , waaronder benodigde formatie
7. Afstemming met andere aspecten van het sociaal domein (waaronder WMO,
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang) en aanpalende domeinen zoals de zorgverzekeringswet en de
wet langdurige zorg.”

Onderdeel van dat proces is onder meer geweest: (a) een enquête onder gemeenten, SOJ, SJT en
aanbieders (b) analyse van cijfers (formatie en geld) en documenten, (c) vele bilaterale contacten met
gemeenten, SOJ en SJT, (d) bijeenkomsten met de begeleidingscommissie, (e) twee schuifsessies
met gemeenten, SOJ, SJT en aanbieders, (f) twee interactieve informatiebijeenkomsten voor
raadsleden en (g) gespreksronde langs de gemeenten voor aanscherpingen conceptrapport.
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AEF heeft de volgende adviesstukken opgeleverd:
- Samenvattend schema ‘in één oogopslag’;
- Samenvattende Adviesbrief;
- Bijlage onderzoeksrapportage.

Beoogd effect
Middels deze zienswijze kan de gemeenteraad haar visie delen op het voorgenomen besluit van het
Algemeen Bestuur DG&J.
Argumenten
1.1 Het voorgenomen besluit van het Algemeen bestuur bevat gevolgen voor de inrichting van de
Governance
AEF adviseert om Serviceorganisatie jeugd anders te positioneren ten opzichte van de DG&J.
Daarnaast wordt voorgesteld om lokale contacten per gemeente af te sluiten met Stichting
Jeugdteams. Dit heeft een direct effect op de aansturing. Hardinxveld-Giessendam wil meer grip en
beheersing op de kosten in de jeugdhulp. Dit is een kans.

1.2 Goed opdrachtgeverschap door gemeente is essentieel
Meer grip op de jeugdhulp en meer lokaal op maat organiseren vraagt om goed opdrachtgeverschap
van de gemeente. Het rapport geeft aanbevelingen om dit te verbeteren.

2.1 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad
Kanttekeningen
Dit voorstel heeft geen kanttekeningen
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen
Communicatie
NTB De zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 19 november verzonden
worden naar het Dagelijks Bestuur van de DG&J. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor
het Debat en Besluit op 26 november. Na vaststelling in de raad wordt dit toegezonden naar de DG&J.
Vervolg
Op 10 december zal het Algemeen Bestuur een definitief besluit nemen over het Governance
onderzoek jeugd

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0. Aanbiedingsbrief Governanceonderzoek SOJ.pdf
1. AB-besluit Governanceonderzoek AEF.pdf
2. Adviesbrief AEF ZHZ Jeugd.pdf
3. Advies AEF ZHZ Jeugd in een oogopslag.pdf
4. Bijlage Onderzoeksrapport AEF ZHZ Jeugd.pdf
9a - Bestuursopdracht herijking regionale governance.pdf
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7. Concept zienswijze Governance onderzoek 2020.docx
8. Overdenkingen governanceonderzoek SOJ
9. Presentatie Governance jeugd ZHZ 17-11-20
Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,
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