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Zienswijze begrotingswijzing 2020 Service Organisatie Jeugd

Voorgesteld besluit

1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) vast te 
stellen. 

Inhoud
Inleiding
De Service Organisatie Jeugd heeft naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage  SOJ een 
begrotingswijziging voorgelegd voor 2020, welke ter zienswijze wordt gelegd bij de raad. 

Ter onderbouwing van deze wijziging zijn de volgende documenten meegestuurd:

 de informatiebrief eerste bestuursrapportage 2020 Service Organisatie Jeugd (SOJ)
 eerste bestuursrapportage 2020 SOJ
 advies auditcommissie Dienst Gezondheid en Jeugd
 adviesnota eerste bestuursrapportage 2020 SOJ

Note: de zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 15 oktober verzonden worden 
naar het Dagelijks Bestuur van de DG&J. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het 
Debat en Besluit op 29 oktober. 

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

Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 een overschrijding verwacht van € 11,6 mln. De 
stijging van de uitgaven in reële termen (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van de realisatie 
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2019 bedraagt 3%. Dit is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen 
de uitgaven op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie.

1.3. Actie blijft nodig

In Hardinxveld-Giessendam zijn we hard aan het werk om lokale maatregelen in te zetten en uit te 
breiden. 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
NTV

Financiële informatie
De voorgestelde begrotingswijziging bedraagt 6.6 mln voor de regio Zuid-Holland Zuid. De huidige 
begroting SOJ 2020 voor Hardinxveld-Giessendam bedraagt: €4.230.450. Na de voorgestelde 
begrotingswijziging zal deze uitkomen op €4.310.379. Dit betekent dat er een extra bijdrage van 
Hardinxveld-Giessendam wordt gevraagd van € 79.929. In onze realistische begroting (€ 4.492.516) 
hebben wij rekening gehouden met het niet realiseren van de taakstellingen en daarop een 
begrotingswijziging. 

Communicatie
NTB De zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 15 oktober verzonden worden 
naar het Dagelijks Bestuur van de DG&J. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het 
Debat en Besluit op 29 oktober. Na vaststelling in de raad wordt dit toegezonden naar de DG&J. 

Vervolg
zie communicatie

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Informatiebrief eerste bestuursrapportage SOJ en zienswijze begrotingswijziging.pdf 
2. Adviesnota 1e burap 2020 .doc.pdf 
3. Advies Auditcommissie  SOJ Burap en begrotingswijziging.pdf 
4. Burap I 2020 SOJ.pdf 
5. concept zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ.docx 
6. Overdenkingen Werkgroep Jeugd bij SOJ-begrotingswijziging 2020 


