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Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 2021
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 van de Service Organisatie Jeugd en de
raadsinformatiebrief.
2. De zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) vast te
stellen.

Inhoud
Inleiding
Op 8 juli 2021 is in de vergadering van het algemeen bestuur de eerste bestuursrapportage van de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) besproken. In deze bestuursrapportage is een
verwachte overschrijding van de begroting van € 13,mln. gerapporteerd. In deze vergadering is
besloten de voorgenomen begrotingswijziging van € 13,2 mln. ter zienswijze voor de leggen aan de
raden.
Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties
opgenomen in de begroting en de stijging van de kosten van jeugdhulp als gevolg van een gestegen
inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. Daarnaast zijn er op onderdelen hogere tarieven en
vergoedingen en is er een begrotingswijzing voor de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams.
Beoogd effect
De Service Organisatie Jeugd stelt in de begrotingswijziging extra uitgaven voor. Middels deze
zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit.
Argumenten
2.1 Een tweede begrotingswijzing dit jaar voor de SOJ is niet wenselijk
Op 8 april 2021 is een eerste begrotingswijziging doorgevoerd. Hardinxveld-Giessendam heeft toen
tegen gestemd.We houden vast aan het standpunt dat we binnen het budget moeten blijven en dit
signaal ook moeten blijven uitdragen.

2.2 Meer sturing op zorgaanbieders is nodig
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De stijging in kosten wordt door de SOJ hoofdzakelijk verklaart door hogere declaraties van de
zorgaanbieders.Door nieuwe contracten en sturing vanuit contractmanagement moet de SOJ samen
met gemeenten grip krijgen.

2.3 Rijksbijdragen jeugdhulp compenseren eerdere tekorten
Er is nog geen duidelijkheid over een structurele verhoging van de jeugdhulpgelden vanuit het rijk. De
extra middelen voor 2021 en 2022 kunnen enkel ingezet worden om acute problemen op te lossen en
de hoge kosten uit het verleden te compenseren.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële informatie
Voor Hardinxveld-Giessendam wordt een verhoging van € 504.840 gevraagd.
Communicatie
Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 28 oktober 2021. De
concept-zienswijze wordt na behandeling in het college verstuurd naar het Dagelijks Bestuur van de
DG&J. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

2021 06 24 Burap I 2021 SOJ.pdf
2021 08 24 verzoek tot zienswijze begrotingswijziging 2021.pdf
Raadsinformatiebrief nav 1e burap SOJ.pdf
Brief Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021.pdf
concept zienswijze tweede begrotingswijziging SOJ 2021 (Automatisch opgeslagen).docx
Overdenkingen begrotingswijziging 2021.pdf
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