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Op 14 april hebben wij een schriftelijk verzoek ontvangen om onze zienswijze te
geven op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Met deze brief informeren wij u
over de zienswijze van onze gemeenteraad op de begroting voor 2023.

Telefoon 14 0184

Jaarstukken 2021
Ten eerste willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop dat de Dienst
Gezondheid en Jeugd (DG&J) heeft bijgedragen aan het bestrijden van de
coronacrisis. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit veel heeft gevraagd van uw
mensen. Dit komt ook in de jaarstukken naar voren.

Datum
5 juli 2022

Door de meerkostenregeling in het kader van de coronacrisis, laat het
organisatieonderdeel DG&J over 2021 een neutraal resultaat zien.
De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) laat over 2021 een negatief resultaat zien van €
3,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting op basis van de
begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage (burap). Ten opzichte van de
tweede burap vallen de kosten nog € 2,3 miljoen hoger uit. Hierbij blijken grote
verschillen tussen gemeenten, waarbij de kosten voor de gemeente Sliedrecht juist €
156.193 lager uitvallen dan geprognosticeerd bij de tweede burap.
De voorspelbaarheid van de geprognosticeerde kosten is belangrijk om niet voor
financiële verrassingen komen te staan. De grote verschillen tussen gemeenten en de
afbouw van de financiële solidariteit benadrukken dit belang. Wij vragen u daarom de
wijze waarop u de kosten in uw prognose toedeelt aan de afzonderlijke gemeenten
goed tegen het licht te houden. Dit helpt op de kwaliteit van de prognoses te
verbeteren.
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Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis
In de begroting 2023 wordt voor de taken onder het organisatieonderdeel DG&J extra
inzet geraamd voor het Meldpunt Zorg en Overlast en voor Veilig Thuis. Wij stemmen
in met de extra inzet bij het Meldpunt Zorg en Overlast en hoewel wij het, met het
oog op het overnemen van taken door het lokale veld, logischer hadden gevonden dat
lokaal extra inzet zou worden gepleegd, stemmen wij ook in met de extra inzet bij Veilig
Thuis. Wij vinden het namelijk ook van belang dat deze taken integraal binnen de
veiligheidsketen uitgevoerd worden.
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Serviceorganisatie Jeugd
Voor de begroting voor 2023 geeft u aan u te baseren op uw forecastberekening per
gemeente op basis van de cijfers over 2022. Wij hebben om twee redenen moeite met
deze wijze van begroten. Ten eerste blijkt uit de jaarcijfers over 2021 dat de forecast per
gemeente een beperkte betrouwbaarheid heeft (met afwijkingen tot 10% ten opzichte
van de tweede burap). Ten tweede geeft u aan zich te baseren op de cijfers over 2022,
terwijl het aantal declaraties over 2022 nog relatief beperkt is.
Hoewel wij voorstander zijn van realistisch begroten, achten wij het ook noodzakelijk om
gelet op de oplopende kosten voor jeugdhulp kritisch te blijven. Daarnaast houden wij
voor 2023 vast aan de taakstelling uit de meerjarenraming. In 2022 zijn diverse
veranderingen doorgevoerd, die een kostendrukkend effect beogen. Wij zijn dan ook van
mening dat we deze veranderingen de kans moeten geven om daadwerkelijk effect te
laten zien en niet op voorhand uit te gaan van een nihil effect.
Om die reden verzoeken wij u om in de begroting van de gemeente Sliedrecht uit te gaan
van een groei van 0% (- € 557.000 t.o.v. uw begrotingsvoorstel), en daar bovenop de
taakstelling uit de meerjarenbegroting voor de gemeente Sliedrecht vast te houden (- €
403.000 t.o.v. uw begrotingsvoorstel). Per saldo betekent dit dat wij u verzoeken de
lasten voor jeugdhulp voor de gemeente Sliedrecht in 2023 te beperken tot € 7.866.000.
Daarbij verzoeken wij u tevens om u, samen met ons, maximaal in te spannen om deze
doelstelling ook te realiseren.
Tot slot
Tot slot verwachten wij van u dat u ons, voordat het Algemeen Bestuur de begroting
2023 vaststelt, laat weten op welke manier u invulling gaat geven aan de in onze
zienswijze genoemde punten.
Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad,
De griffier
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