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Zienswijze eerste Bestuursrapportage DG&J 2022

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de brief 'Begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J' en de eerste 
Bestuursrapportage DG&J 2022.
2. De concept zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J vast te stellen. 

Inhoud
Inleiding
In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DGJ van 7 juli zijn de 1e Bestuursrapportage 
van de DGJ en de SOJ vastgesteld.
Op 11 juli 2022 ontving het college van Hardinxveld-Giessendam de eerste Bestuursrapportage van 
de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). De DGJ 
vraagt een zienswijze op het onderdeel Jeugdhulp. Ten opzichte van de begroting wordt € 10,3 mln. 
aan hogere kosten verwacht. Hierbij wordt opgemerkt dat de rijksbijdragen ook hoger uitvallen in 
2022.

Beoogd effect
De GR Dienst Gezondheid en Jeugd stelt voor het jaar 2022 begrotingswijzigingen voor. Middels deze 
zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit. 

Argumenten
2.1 Gemeentelijk toegang is een belangrijk instrument
In eerdere zienswijzen gewezen op de verschuiving van regionaal naar lokaal. Dit zorgt voor enerzijds 
een focus op lokaal en anderzijds een andere manier van samenwerking in de regio. 

2.2 Bij het opstellen van de Burap waren nog onvoldoende gegevens beschikbaar
De forecast van eind juni laat een actueler en vollediger beeld zien dan de bestuursrapportage.

2.3 Het onttrekken van het tekort uit de algemene reserve heeft consequenties op het 
weerstandsvermogen
Met geen reserves kunnen tegenvallers niet opgevangen worden.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële informatie
Op basis van uw forecast van eind juni komen de kosten voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
in 2022 op € 5.594.920,-, terwijl de Burap uitgaat van € 6.158.926,-.
Begroting Hardinxveld-Giessendam = € 4.790.817
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Communicatie
Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 22 september 2022. Na 
vaststelling in de gemeenteraad wordt de definitieve zienswijze verzonden naar het Dagelijks Bestuur 
van de DG&J.

Vervolg
zie communicatie

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. 1. Brief DG&J zienswijze begrotingswijziging eerste Bestuursrapportage 2022 
2. 2. Eerste Bestuursrapportage DG&J 2022 
3. 3. Concept zienswijze eerste Burap DG&J 2022 


