
 

1) Onder de SOJ besturen worden het dagelijks en algemeen bestuur bedoeld. 

Amendement “Bestuurlijke Risicoclassificatie SOJ” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 12 november 

2020 betreffende de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 onder agendapunt 3a: 
Paragraaf Verbonden Partijen blz. 102-103-104-105-106; Risicoanalyse VPs 2020; Visual Risicoclassificatie VP; Voorstel Risicoclassificatie Verbonden Partijen; 

Andersson Elffers Felix;  

 

Constaterende dat: 

- Het college de bestuurlijke SOJ risico’s van HOOG naar GEMIDDELD/HOOG heeft verlaagt. 

- Het college aangeeft dat dit wegens de eerste stap richting meer maatwerk is. 

- De SOJ besturen 1) vanwege de Jeugdwet bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de wijze van 

organiseren en bekostigen van de jeugdhulp verstaan (zie: AEF) 

- De SOJ besturen de problemen over zichzelf hebben afgeroepen omdat geen kind tussen wal en 

het schip mag vallen en zij zich nooit hebben uitgesproken wat zij onder jeugdzorg verstaan (zie: 

AEF) 
- De SOJ besturen daarmee de toenemende zorgvraag en daarmee gepaard gaande zorgkosten 

mede veroorzaakt hebben verstaan (zie: AEF) 

- Het SOJ AB namens de deelnemende gemeenten een controlerende en kaderstellende taak heeft 

en dit onvoldoende hebben gedaan. 

- Wij behoudens onze eigen vertegewooordiger geen invloed kunnen uitoefenen op de 

samenstelling van het SOJ AB. 

 

Overwegende dat: 

- Gezien voorgaande constateringen zijn de bestuurlijke risico’s veel groter dan is gesteld. 

- Wij geen vertouwen in de SOJ besturen hebben zolang deze constateringen niet zijn opgelost. 

- Gezien de grote gemeentelijk verschillen van inzicht een aanzienlijke vermindering van de 

bestuurlijke risico’s nog lang op zich zal laten wachten (zie: AEF) 

- Het hoog tijd wordt dat de deelnemende gemeenten significante maatregelen treffen om de 

bestuurlijke risico’s sterk te doen verminderen. 

Besluit: 

 In de Risicoanalyse VPs 2020 de punten 2 “is er invloed op de samenstelling van het bestuur” en 

5 “in welke mate is er vertrouwen in het bestuur en/of directie van de verbonden partij” beide in 

rood te veranderen.  

 De SOJ risicoclassificatie in de programmabegroting 2021-2024 op bladzijde 104 en 105 op hoog 

bestuurlijk risico te plaatsen.  

 Dit zolang de SOJ besturen geen significante maatregelen hebben genomen en deze met 

bijbehorende resultaten zijn geëffectueerd. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

 


