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Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de brief 'Begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J' en de drie bijlagen
betreffende jeugdhulp, Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg.
2. De concept zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Op 16 november 2021 ontving het college van Hardinxveld-Giessendam de brief met daarin de
voorgestelde begrotingswijzigigen op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). Het Dagelijks Bestuur vraagt aan onze
gemeenteraad een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen.
De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DG&J. Door
een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het algemeen bestuur op 11
november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen.
De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen: jeugdhulp, Veilig Thuis en
Jeugdgezondheidszorg. De achtergrond, noodzaak en omvang wordt in de bijlagen per onderwerp
uitgebreid toegelicht.
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 De begroting van de DG&J zou moeten aansluiten op onze P&C cyclus
De begroting van de gemeente wordt eenmaal per jaar vastgesteld. Hier willen we ons aan houden.
Begrotingswijzigingen tussendoor zijn daarom niet wenselijk. Er kan dan onvoldoende gestuurd
worden.
2.2 Door de afschaffing van de solidariteit zijn gemeenten zelf verantwoordelijk
Als gemeente gaan we vanaf 2023 volledig betalen voor onze eigen afnamen jeugdhulp. In 2022 zijn
we nog voor 20% solidair, maar voor 80% gaan we uit van ons werkelijk gebruik. Door deze
verantwoordelijkheid zijn grip en het maken van keuzes belangrijk. Een begroting zou uit moeten gaan
van het budget dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam wil besteden aan jeugdhulp.
2.3 We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom de veiligheid van onze inwoners
We roepen partijen op om samen te werken om tot een duurzame oplossing te komen.
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2.4 Voor de uitbreiding van taken in de jeugdgezondheidszorg ontvangen we middelen vanuit het
Gemeentefonds
De ophoging voor de extra JGZ taken in de begroting DG&J komt overeen met de extra middelen in
het Gemeentefonds.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële informatie
1. Er wordt een begrotingswijziging jeugdhulp voorgesteld van ruim 17,5 miljoen. Voor HardinxveldGiessendam zal dit een verhoging zijn van € 359.000,-.
2. Veilig Thuis vraagt een totale begrotingswijziging van € 492.593,-. Voor Hardinxveld-Giessendam is
dit een aandeel van € 22.336,-.
3. Het aandeel wat de JGZ vraagt van Hardinxveld = € 6.659,-.
Communicatie
Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 20 januari 2022. 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.

Brief zienswijze begrotingswijzigingen 2022-Def (1) (002).pdf
Bijlage 1 - Jeugdhulp.pdf
Bijlage 2 - Veilig Thuis.pdf
Bijlage 3 - Jeugdgezondheidszorg.pdf
concept zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022.docx
Aangepaste concept-zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022
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