
GR Dienst Gezondheid &Jeugd
t.a.v. het Dagelijks bestuur
Postbus 166
3300 AD Dordrecht

Geacht bestuur, 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) heeft op 17 november 2022 de
begrotingswijziging bij de tweede bestuursrapportage (Burap) van de GR
DG&J vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat er geen zienswijze aan de
gemeenteraden zal worden gevraagd. Ten eerste geeft u aan dat de
begroting naar aanleiding van de tweede burap omlaag zal worden
bijgesteld. Ten tweede is het met de gangbare termijn voor een
zienswijzeprocedure niet mogelijk om nog binnen het lopende jaar een
zienswijze te geven, waardoor de zienswijze pas kan worden gegeven
nadat het jaar waar de zienswijze betrekking op heeft is afgelopen.

Vooraf
Allereerst willen wij u en uw medewerkers bedanken voor de inzet voor
onze inwoners over het jaar 2022. Er is in 2022 veel veranderd binnen de
jeugdhulp en de eerste signalen die wij uit de tweede burap krijgen duiden
wij als positief. De tweede burap laat zien dat, zoals wij in onze zienswijze
op de eerste burap reeds aangaven, de werkelijke kosten voor de
jeugdhulp zich in 2022 gunstig ontwikkelen ten opzichte van de
oorspronkelijke forecast. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking in
2023 om verder te bouwen aan de ingezette koers.

Procedure
Zoals aangegeven, in onze zienswijze op de eerste burap 2022, hechten wij
als raad grote waarde aan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het
uitbrengen van een zienswijze is voor ons een waardevol instrument om
hier invulling aan te geven. Wij hebben er bij u op aangedrongen om de
procedures zo in te richten zodat wij als raad in positie zijn om onze
bestuurlijke verantwoordelijkheid middels de zienswijze te kunnen laten
gelden.

Hoewel wij begrijpen dat met het moment van oplevering van de tweede
burap een zienswijze geen passend sturingsinstrument is, vinden wij het
wenselijk als de gemeenteraad ook bij de tweede burap
sturingsmogelijkheden heeft. Deze sturingsmogelijkheden missen wij nu.
Om deze reden verwachten wij van u een herziening van de P&C cyclus
waarbij u rekening houdt met; 

1. De bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraden.
2. De bestuurlijke planning van de lokale gemeenteraden. 
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3. De organisatorische ruimte die voor de Dienst Gezondheid en Jeugd 
nodig is om op basis van de zienswijzen bij te sturen in haar processen.

Bij onze zienswijze op de eerste burap baseerden wij ons op de door uw 
organisatie opgestelde maandrapportages in combinatie met het beschikbaar 
gestelde dashboard. Gebleken is dat deze cijfers een redelijk betrouwbaar 
beeld geven. Dit biedt de mogelijkheid om gemeenteraden op basis van de 
maandrapportages, indien nodig voorafgaand aan de behandeling van de 
tweede burap in het AB, input te geven.

Tot slot
Graag vernemen wij van u, welke mogelijkheden u ziet om gemeenteraden 
meer sturingsmogelijkheden te bieden bij de tweede burap.

Hoogachtend, 

Namens de gemeenteraad,
De griffier de voorzitter

Mr. R.P.A. van Aalst Mr. drs. J.M. de Vries
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