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Onderwerp 

Zienswijze begrotingswijziging bij eerste burap SOJ. 

Beslispunt 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2021 van 

de Serviceorganisatie Jeugd vast te stellen. 

Samenvatting voor de raad: 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR 

DG&J) heeft op 8 juli 2020 besloten de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage (Burap) 

van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging.  

Inleiding 

Twee keer per jaar wordt het AB van de DG&J door de SOJ geïnformeerd over de (financiële) 

ontwikkelingen door middel van een bestuursrapportage (burap). In de eerste burap worden de 

kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Ten opzichte van de begroting wordt € 13,2 mln. 

aan extra kosten verwacht. De belangrijkste oorzaak is het niet halen van de beoogde kostenreductie. 

Het AB stelt voor de begroting met € 13,2 mln. op te hogen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd 

een zienswijze te geven op de begrotingswijziging.  

Beoogd effect 

Borgen van het hulp- en ondersteuningsaanbod aan kinderen en gezinnen, waarbij voldoende aanbod 

beschikbaar is en blijft, en tegelijkertijd inzetten van acties om de huidige tekorten binnen de 

jeugdhulp terug te dringen.  

Argumenten 

Hiervoor wordt verwezen naar de burap. 

Kanttekeningen / Risico’s 

Hiervoor wordt verwezen naar de burap. 

• Financiën 

Op basis van de eerste burap stelt het AB voor de begroting te verhogen met € 13,2 mln., van €  

122,2  mln. naar € 135,4 mln. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een kostenstijging van € 

1.296.201, van € 7.785.909 naar € 9.082.110. De financiële consequenties worden op dit moment nog 

niet verwerkt. In afwachting van de reactie op de zienswijze wordt een eventuele financiële mutatie 

meegenomen in de 2e turap van de gemeente Sliedrecht. 

Vanuit het rijk heeft de gemeente Sliedrecht voor 2021 € 850.000 aanvullende middelen voor 

jeugdhulp ontvangen. Deze middelen zullen in de 2e turap worden meegenomen ter (gedeeltelijke) 

dekking van de kostenstijging. 

• Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

• Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

• Inclusiviteit 

Niet van toepassing. 



• Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit 

Hiervoor wordt verwezen naar de burap.  

Communicatie / Participatie 

Na vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging door de gemeenteraad, zal het Dagelijks 

Bestuur van de DG&J hierover worden geïnformeerd.  

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

Na vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging door de gemeenteraad, zal het Dagelijks 

Bestuur van de DG&J hierover worden geïnformeerd.  

 

 


