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Zienswijze solidariteitsvoorstel Jeugdwet

Voorgesteld besluit
1. De zienswijze op het soldariteitsvoorstel vanuit de Dienst Gezondheid en Jeugd (betreffende Jeugd 
SOJ) vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Het AB van de regio Zuid-Holland Zuid heeft, met betrekking tot de Jeugdwet, besloten om de 
financiele solidariteitsafspraken te heroverwegen. Daar is een voorstel uitgekomen, die ter zienswijze 
aan de raden worden voorgelegd. In de Raadsinformatiebrief, opgesteld door de DG&J, staat het 
ontwerp besluit zoals die in het AB op 5 maart 2020 voor zal liggen. Als achtergrond is een MEMO 
meegestuurd, welke is opgesteld door de werkgroep solidariteit.

Beoogd effect
In het voorliggend ontwerp besluit wordt voorgesteld om de financiele solidariteit in drie jaren af te 
bouwen naar 0. Met daarbij als beslispunt om elkaar de ruimte te geven met een deel van de 
jeugdhulpmiddelen lokaal in te kunnen zetten, als alternatief op de regionale zorgmarkt. Middels deze 
zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit.

Argumenten
1.1 Transformatie is noodzakelijk

Omdat gemeenten verschillend omgaan met de transformatie en daar ook een ander tempo in 
aannemen is een wijziging in solidariteit onvermijdbaar. Er bestaat nu te weinig ruimte om de 
beweging naar de voorkant in te zetten. Verdere transformatie is nodig, waarvoor aandacht wordt 
gevraagd in de zienswijze.

1.2 Ruimte is voorwaarde

De uitgaven bij de uitvoering van de Jeugdwet stijgen. Om te waarborgen dat de jeugdigen de hulp en 
zorg ontvangen die zij nodig hebben, is een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze ruimte aan de 
voorkant is een voorwaarde, voor het instemmen met het voorstel zoals die er nu ligt. Anders kent het 
wijzigen van deze afspraken geen nut.

1.3 Vaststellen van het besluit om de solidariteitsafspraken te wijzigen 
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De raad wordt geadviseerd om mee te gaan in het voorstel. Liever hadden we gezien dat we op zware 
zorg solidair konden blijven, dit is niet mogelijk gebleken. Om vooruit te kunnen is dit besluit nodig.

Kanttekeningen
N.V.T.

Financiële informatie
De financiele consequenties staan beschreven in de memo solidariteit, als bijlage toegevoegd aan 
deze adviesnota.

Communicatie
Zie vervolg.

Vervolg
Op 11 december zal tijdens De Ontmoeting het gesprek over dit onderwerp gevoerd worden met de 
raad. Mochten er nog nieuwe standpunten in de Ontmoeting naar voren komen zal de zienswijze 
hierop aangepast worden. Tijdens het Debat & Besluit op 23 januari 2020 wordt de zienswijze 
behandeld.

De zienswijze zal voor 3 februari 2020 naar de Dienst Gezondheid & Jeugd worden verzonden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bijlage - 20191118  solidariteit AB14112019 verrwerking besluit def1.pdf 
2. Brief zienswijze financiele solidariteit en afbouwregeling 1.pdf 
3. Zienswijze raad voorstel Solidariteit CONCEPT.docx 
4. Informatienota Solidariteitsdiscussie mbt de Jeugdwet 


