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Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Service Organisatie Jeugd

Voorgesteld besluit
1. De zienswijze op de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de Service Organisatie Jeugd 
(SOJ) vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Service Organisatie Jeugd heeft een begrotingswijziging opgesteld voor 2019 en voor 2020, welke ter 
zienswijze worden gelegd bij de raad. Ter onderbouwing van deze wijzigingen is de 1e 
bestuursrapportage 2019 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ meegestuurd. Daarnaast gelden de 
Omdenknotitie en het bijbehorende Plan van aanpak Omdenknotitie als onderleggers voor deze 
wijzigingen.

Note: de zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 18 november verzonden 
worden naar de SOJ. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 28 
november. OF de zienswijze zal meegenomen worden in het Debat en Besluit van 7 november. 
Afhankelijk van besluit presidium op 07-10-2019.

Beoogd effect
De SOJ stelt in de begrotingswijzigingen extra uitgaven voor. Middels deze zienswijze kan de 
gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit.

Argumenten
1.1. Vaststellen van de wijzigingen

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.

1.2. Trendbreuk

De uitgaven laten een dermate grote trendbreuk zien, die niet overeenkomt met wat de gemeente ziet 
in de praktijk. In de zienswijze wordt daarom de noodzaak benadrukt om het verhaal achter de cijfers 
nader uit te werken.

1.3. Actie is nodig
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Wel is van groot belang dat er actie wordt genomen op de werkwijze van de SOJ en de regio. Verdere 
transformatie is nodig, waarvoor aandacht wordt gevraagd in de zienswijze.

Kanttekeningen
NVT

Financiële informatie
NVT

Communicatie
NTB De zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 18 november verzonden 
worden naar de SOJ. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 28 
november. OF de zienswijze zal meegenomen worden in het Debat en Besluit van 7 november. 
Afhankelijk van besluit presidium op 07-10-2019.Na vaststelling in de raad wordt dit toegezonden naar 
SOJ.

Vervolg
Zie communicatie

Openbaar
Ja
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