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Geachte heer Van Hengel,

Op 12 april 2018 ontving het college van Hardinxveld-Giessendam de conceptbegroting 2019 voor de 
Gemeenschappelijke Regeling Dienst  Gezondheid  & Jeugd Zuid-Holland Zuid  (GR DG&J).  Graag 
maken wij van de gelegenheid gebruik om een zienswijze naar voren te brengen. 

Begroting 2019
Er  is  sprake  van  een  sluitende  begroting.  In  de  begroting  is  een  meerjarenraming  2020-2022 
opgenomen, die voor alle jaren gelijk is aan de begroting 2019. In de begroting 2019 zijn plannen en 
ambities opgenomen, waarvan we de financiële vertaling missen in uw meerjarenraming. Wij  zien 
graag een realistische financiële meerjarenraming.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderdelen:

1. Uitsplitsing inkomsten en uitgaven Serviceorganisatie Jeugd;
2. Afbouw gemeentelijke bijdrage Meerjarenperspectief Jeugd;
3. Integratie Veilig Thuis binnen de DG&J;
4. Uittreding gemeenten

Ad 1. Uitsplitsing inkomsten en uitgaven Serviceorganisatie Jeugd
Voor het organisatieonderdeel DG&J hebben wij inzicht in de baten en lasten voor de verschillende 
programma's. Helaas moeten wij constateren dat net als vorig jaar geen uitsplitsing is gemaakt voor 
de baten  en  lasten  van  het  organisatieonderdeel  Serviceorganisatie  Jeugd voor  de verschillende 
posten. Het is onbegrijpelijk dat diverse gemeenten hierom vragen en dit wederom niet is verwerkt in 
de  begroting.  Wij  verzoeken  u  een  nadere  uitsplitsing  van  de  inkomsten  en  uitgaven  op  het  
organisatieonderdeel  Serviceorganisatie  Jeugd  inzichtelijk  te  maken,  en  dus  van  de  kosten  die 
gemoeid zijn met de diverse vormen van hulp die worden geboden.

Ad 2. Afbouw gemeentelijke bijdrage Meerjarenperspectief Jeugd
In  het  Meerjarenperspectief  Jeugd  is  opgenomen  om  de  gemeentelijke  bijdrage  richting  de 
Serviceorganisatie  Jeugd af  te  bouwen en  dit  bedrag  lokaal  in  te  zetten  op  preventie  en  in  het  
voorveld. Dit is niet opgenomen in de begroting 2019 uit oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe. Wij 
vragen  ons  gezien  de  gedane  constatering  af  hoe  reëel  het  is  dat  de  gemeentelijke  bijdrage 
daadwerkelijk afgebouwd kan worden. Ook gezien het feit dat het tekort in 2017 nog € 200.000 groter 
is dan verwacht. 
Ad 3. Integratie Veilig Thuis binnen de DG&J



Bij het besluit om Veilig Thuis te positioneren binnen de DG&J was nog niet duidelijk wat de schaal- en 
financiële voordelen zijn van de gekozen variant. De begroting 2019 geeft deze informatie nu goed 
weer.  Echter  ontbreekt  het  in  de  begroting  aan  een  financieel  meerjarenperspectief  voor  het  
programmaonderdeel  Veilig Thuis.  Wij  verzoeken u het  financieel  meerjarenperspectief  voor  Veilig 
Thuis in beeld te brengen en op te nemen in de begroting.  

Ad. 4 Uittreding gemeenten
In de begroting wordt aangegeven dat er nog geen rekening is gehouden met de uittreding van de  
gemeenten Zederik en Leerdam vanwege het feit dat de ontvlechting zich nog in de beginfase bevindt.  
Dit betreft echter wel een risico dat gekwantificeerd en in de risicoparagraaf opgenomen zou moeten 
worden. Wij geven u hierbij nadrukkelijk in overweging om eventuele frictiekosten tot een minimum te  
beperken. Wij adviseren u om het risico, bijsturingsmaatregelen en het risicobedrag op te nemen in de 
risicoparagraaf. Gemeenten kunnen hiermee dan rekening houden in hun weerstandsvermogen.

Wij zijn positief over de kwalitatieve en efficiëntievoordelen die mogelijk zijn. Wel vragen wij aandacht 
om de colleges en raden te informeren over de voortgang van de positionering van Veilig Thuis en de 
ontwikkelingen wat betreft de verwachte voordelen. 

Wij verzoeken alle bovenstaande punten uit 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,

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop

- 2 - 2


