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Zaak 
...

Geachte heer Van Hengel,

Op 12 april  2018 ontving het  college van Hardinxveld-Giessendam de jaarrekening 2017 voor de 
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). U biedt de 
jaarrekening  ter  kennisname  aan  ons  aan.  Hoewel  er  geen  zienswijzeprocedure  geldt  op  de 
jaarstukken kan de gemeenteraad wel gebruik maken van de gelegenheid om een zienswijze in te 
dienen. Wij geven graag een bondige zienswijze op uw jaarrekening 2017.

Jaarrekening 2017
Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderdelen:

1. Weerstandsvermogen GR DG&J;
2. Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams;
3. Nee tenzij regeling;
4. Meerjarenperspectief Jeugd

Ad 1. Weerstandsvermogen GR DG&J
De GR DG&J realiseerde in 2017 een resultaat van € 202.000 ten opzichte van de laatst vastgestelde 
begroting. Dit is evenals voorgaande jaren een positief bericht. 

U stelt voor dit bedrag te reserveren als weerstandsvermogen. 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. Op deze manier worden de raden juist buiten spel gezet.  Wij zijn van mening dat een positief 
resultaat als nu het geval is, 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.  

Ad. 2 Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams
Uit zowel de jaarstukken als in de uitvoering blijkt dat de evaluatiepunten van het jeugdstelsel en het 
functioneren  van  de  Serviceorganisatie  Jeugd  en  Stichting  Jeugdteams naar  de  achtergrond  zijn 
verdwenen.  Voor  de  evaluatie  hebben  gemeenten  een  aantal  terechte  aandachtspunten  en 
ontwikkelpunten meegegeven voor beide organisaties. Een groot aandachtspunt hiervan is de lokale 
aansluiting bij gemeenten. Wij verzoeken u aan de slag te gaan met de verbeterpunten en ons op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen. 



Ad. 3 Nee tenzij regeling
Het volume van de Nee tenzij regeling is met het uiteindelijke bedrag van € 6,0 miljoen fors opgelopen  
ten opzichte van de 2e bestuursrapportage (€ 4,5 miljoen). Reden hiervoor is dat de extra middelen 
pas laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en door de maatregel om nog niet alle beschikbare 
middelen direct in budgetten vast te leggen. Hierdoor ontstond een forse administratieve belasting 
voor alle betrokkenen. Om in de toekomst zulke fors opgelopen kosten te beperken verzoeken wij u  
hier voor de volgende jaren op in te spelen en met een passende maatregel te komen om de kosten te  
kunnen drukken. 

Ad. 4 Meerjarenperspectief Jeugd
Het Meerjarenperspectief Jeugdhulp schetst de verwachting voor de komende jaren met daarbij een 
agenda om vanaf 2022 de jeugdhulp binnen de Rijksbijdragen uit te kunnen voeren. Het resultaat van 
de Serviceorganisatie Jeugd in 2017 ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting is € 203.000 
nadelig. Wij vragen ons af hoe het gepresenteerde meerjarenbeeld van € 5,4 miljoen nadelig in 2017 
en het perspectief voor de verdere jaren nog stand kan houden, nu het bedrag in 2017 al € 5,6 miljoen  
is geworden. 

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,

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop
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