
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

Geachte heer Van Hengel, 

 

Op 11 april 2019 ontving het college van Hardinxveld-Giessendam de jaarrekening 2018 voor de 

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). Wij geven 

graag onze zienswijze op uw jaarrekening 2018. 

 

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) stelt voor het vierde 

achtereenvolgende jaar een positief resultaat vast. In 2018 gaat het om een bedrag van € 1.336.000,-. 

Dit bestaat uit een positieve realisatie van de DG&J van € 1.235.000,- en een positief resultaat van de 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van € 101.000,-. Op het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd 

wordt – zoals ook bij de 2e burap werd aangegeven – een nadelig resultaat van zo'n € 1,5 miljoen 

verwacht. 

 

 

Jaarrekening 2018 

Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderdelen: 

 

1. Weerstandsvermogen GR DG&J; 

2. DG&J: Samen voor Gezond 

3. SOJ: Lobby richting het Rijk voor hogere Rijksbijdrage; 

4. SOJ: Niet vergoede productie boven budget van zorgaanbieders; 

5. SOJ: Wijziging verordening jeugdhulp niet volledig overgenomen 

 

 

Ad 1. DG&J: Weerstandsvermogen 

De GR DG&J realiseerde in 2018 een resultaat van € 1.235.000 Dit is evenals voorgaande jaren een 

positief bericht.  

 

U stelt voor om van het positieve resultaat over 2018 € 274.000,- toe te voegen aan de algemene 

reserve. De algemene reserve komt daarmee op het afgesproken maximum van € 500.000,-. 

Daarnaast wordt voorgesteld om het restant € 961.000,- af te rekenen met de gemeenten. Hierbij is de 

sleutel de inwoneraantallen zoals deze bij de begroting 2018 zijn gehanteerd. 

 

Hoewel door de DG&J ingezet zou worden om de raden meer in positie te brengen, zien wij nu dat 

buiten de raden om de notitie 'uniforme kaderstelling op de GR-en' vastgesteld is en besloten is om 

weerstandsvermogen op te bouwen. Zoals we ook in onze zienswijze op de jaarstukken 2017 al hebben 

aangegeven, zien wij juist dat de raden op deze manier buiten spel worden gezet. Wij zijn van mening 
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dat een positief resultaat als nu het geval is, volledig terug moet vloeien naar de gemeenten. Door een 

weerstandsvermogen op te bouwen voor de GR DG&J is het risico dat gemeenten meer op afstand 

worden gezet, omdat de GR DG&J minder vaak naar de gemeenten toe hoeft om besluiten te vragen. 

De GR DG&J moet in dienst staan van de gemeenten en lijkt nu een op zichzelf staande organisatie te 

worden. 

 

Kunt u toelichten waarom u het verantwoord om de reserve invulling te geven zonder dat dit afbreuk 

doet aan de positie van de deelnemende gemeenten?  

 

 

Ad 2: DG&J: Samen voor gezond 

U bestemt de niet-bestede middelen voor het project Samen voor Gezond ad € 90.000 al als bijdrage 

in de kosten voor het nog op te stellen programma Omgevingswet. Ofschoon beide onderdelen 

raakvlakken (kunnen) hebben, vragen wij u om hiervoor een apart beslispunt op te nemen bij het 

vaststellen van de jaarstukken 2018. Dit komt de transparantie ten goede 

 

 

Ad. 3 SOJ: Lobby richting het Rijk voor hogere Rijksbijdrage 

U geeft aan dat in de loop van 2019 de resultaten bekend worden van het landelijk onderzoek naar de 

gestegen vraag en kosten van de jeugdhulp, waaraan ook onze regio actief meewerkt. U verwacht dat 

mede naar aanleiding hiervan er een aanpassing van de Rijksbijdrage plaatsvindt. Dit is een positieve 

ontwikkeling. Zolang hier geen definitief besluit over genomen is vragen wij u om door te blijven gaan 

met de lobby richting het Rijk voor een hogere Rijksbijdrage.  

 

 

Ad. 4 SOJ: Niet vergoede productie boven budget van zorgaanbieders 

In de risicoparagraaf is melding gemaakt van het feit dat er sprake is van € 2.300.000 aan niet vergoede 

productie boven budget van zorgaanbieders. Wederom bleek dat zorgaanbieders hun bedrijfsvoering 

niet op orde hadden en hierdoor te laat een cliëntenstop hebben ingesteld. Ook zijn er aanbieders die 

hun budget niet volledig hebben besteed. U verwacht dat zorgaanbieders druk zullen uitoefenen om 

alsnog de niet vergoede productie boven het budget vergoed te krijgen. Wij vragen u hier niet in mee te 

gaan.  

 

 

Ad. 5 SOJ: Wijziging verordening jeugdhulp niet volledig overgenomen 

Op basis van jurisprudentie, uitvoeringspraktijk en beleidsontwikkelingen was het nodig om de 

Verordening jeugdhulp, nadere regels en beleidsregels bij te stellen. De nieuwe verordening is 

nagenoeg door alle gemeenten overgenomen, behalve door de gemeente Dordrecht. Zij geeft aan geen 

inkomenstoets meer te willen in het kader van een PGB Sociaal Netwerk. Dit heeft effect op de 

solidariteit die wij in de regio Zuid-Holland Zuid met elkaar hebben. Wij verzoeken de Serviceorganisatie 

Jeugd dan ook om met een instrument te komen om de rekening voor dit onderdeel te splitsen voor 

Dordrecht en de overige gemeenten in de regio.  

 

 

Wij verzoeken alle bovenstaande punten in onze zienswijze mee te nemen en ons van een reactie te 

voorzien. Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 
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drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 

 

 

 

 


