Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
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Sliedrecht, 28 maart 2017

Onderwerp:
Zienswijzeprocedure begrotingswijziging Serviceorganisatie ten behoeve van subsidiering Veilig Thuis
en Crisis Interventie Team.
Beslispunten
1. Instemmen met bijgevoegde zienswijze en aanbieden aan het Dagelijks Bestuur van de Dienst
Gezondheid & Jeugd.
Samenvatting
Er zijn voor Veilig Thuis en het Crisis Interventie Team extra middelen voor 2017 nodig om de inzet te
kunnen plegen die nodig is. Voor het vragen van een extra financiële bijdrage aan de 17 gemeenten
heeft de Serviceorganisatie een begrotingswijziging opgesteld. Het Algemeen Bestuur legt de
begrotingswijziging voor een zienswijze aan u voor.
Inleiding
In 2016 zijn capaciteitsproblemen ontstaan bij zowel Veilig Thuis als het Crisis Interventie Team (CIT).
Gezien de kwetsbare doelgroep van Veilig Thuis en het CIT, is het belangrijk dat Veilig Thuis en het
CIT direct de inzet kunnen plegen die nodig is. Voor 2017 zijn daarom meer middelen nodig dan
oorspronkelijk begroot. Het AB heeft besloten om deze extra middelen niet uit de huidige begroting
van 2017 te dekken, maar om deze extra op te nemen in de begroting en de gemeenten om een
aanvullende bijdrage te vragen. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. Het Algemeen Bestuur
heeft besloten tot wijziging van de begroting voor de dekking van de kosten voor Veilig Thuis en CIT.
Het DB van de DG&J vraagt u om een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging.
Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is een zienswijze geven op de voorgestelde begrotingswijziging.
Argumenten

1.1 Er is een capaciteitsprobleem bij zowel Veilig Thuis als het Crisis Interventie Team (CIT).

Dankzij het besluit van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016 om extra subsidie te verlenen is het
capaciteitsprobleem eind 2016 opgelost. Het is Veilig Thuis gelukt om eind 2016 de wachtlijsten weg
te werken.
Om in 2017 de inzet te kunnen blijven plegen die naar verwachting nodig is, zijn de
subsidieaanvragen 2017 voor het jeugddeel van Veilig Thuis en het CIT fors hoger dan de beschikbare
middelen. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2016 besloten om het verschil van € 1,7
miljoen euro te dekken door de 17 gemeenten om een aanvullende bijdrage te vragen. Het Algemeen
Bestuur heeft besloten het verschil niet ten laste te brengen van het regionale jeugdhulpbudget voor
2017. Reden hiervoor is dat de druk op de regionale zorgmarkt al zo groot is dat er verdringing
ontstaat. In 2016 is bij een substantieel aantal jeugdhulpaanbieders een cliëntenstop ingesteld
vanwege het bereiken van hun budgetplafond. Om te waarborgen dat jeugdigen de voor hen
noodzakelijke hulp ontvangen, is de 'nee tenzij' –regeling ingesteld. Het beroep hierop leidt tot
overschrijding van de begroting. Wanneer de totale subsidieaanvragen van Jeugdbescherming west
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de macrokorting – een flinke verhoging van de druk op de regionale zorgmarkt. Voor het vragen van
een aanvullende bijdrage aan de 17 gemeenten is een begrotingswijziging opgesteld. Deze
begrotingswijziging wordt aan de raden voorgelegd met het verzoek hierop een zienswijze in te
dienen.

2.1. Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

In de bijlagen treft u het verzoek van het Dagelijks Bestuur aan voor het indienen van een zienswijze
op de begrotingswijziging voor 2017 van de DG&J en de concept zienswijze. In de concept zienswijze
ondersteunt u het genomen besluit van het AB en de begrotingswijziging. Gezien de kwetsbare groep
van Veilig Thuis en het CIT is het belangrijk dat Veilig Thuis en het CIT de inzet kunnen plegen die
nodig is.
Kanttekeningen

1.1 De nu gevraagde aanvullende subsidie bij de DG&J gaat alleen over 2017.

In 2017 zal het CIT overgaan in een regionale crisisdienst en wordt verder gewerkt aan de
invulling van de positionering van Veilig Thuis onder de GR van de DG&J. Daarom is nu nog niet
duidelijk wat de hoogte van de benodigde subsidie voor de jaren 2018 en verder zal zijn.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
 Financiële kaders
Jeugdbescherming west heeft voor 2017 subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van het jeugd-deel
van Veilig Thuis en het CIT. Deze subsidieaanvraag is hoger dan de beschikbare middelen (reguliere
en transformatiesubsidie 2016). Er is een dekkingsverschil van € 1,9 miljoen. Voor het CIT wordt de
extra gevraagde subsidie toegekend voor een half jaar, in afwachting van een plan voor een regionale
crisisdienst. Dit verlaagt het dekkingsverschil naar € 1,7 miljoen.
De begrotingswijziging leidt tot de volgende gemeentelijke bijdragen voor 2017:
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De begrotingswijziging leidt tot de volgende aanvullende bijdrage voor Sliedrecht in 2017:
Basisbegroting exclusief extra middelen Veilig
€ 5.406.724
Thuis en CIT
Extra middelen Veilig Thuis inclusief CIT
€ 92.627
Totale gemeentelijke bijdrage 2017
€ 5.499.351
Door de verhoging van de begroting van de DG&J met €1.674.188,- wordt, bij ongewijzigde
besluitvorming door het AB na de zienswijze procedure, een aanvullende bijdrage van €92.627,gevraagd van de gemeente Sliedrecht. De dekking van deze aanvullende bijdrage past binnen de
budgetten die zijn opgenomen in de begroting 2017.



Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders

Op grond van artikel 39 en 35, tweede en derde lid van de gemeenschappelijke regeling van de
Dienst Gezondheid en Jeugd kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen
geven omtrent een begrotingswijziging.


Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit

Communicatie

Vervolg
Conform afspraak met de Serviceorganisatie de (concept) zienswijze daags na de oordeelsvormende
vergadering van 18 april a.s. toesturen aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Dienst Gezondheid en Jeugd. Het Dagelijks Bestuur heeft de gemeenteraad verzocht de zienswijze
binnen 10 weken kenbaar te maken (voor 4 mei a.s.). Gelet op de termijnen van onze interne
processen is deze termijn niet haalbaar en is er om uitstel gevraagd. Er is met de Serviceorganisatie
afgesproken dat de (concept) zienswijze daags na de oordeelsvormende vergadering van 18 april a.s.
wordt toegezonden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op de
besluitvormende vergadering van 16 mei a.s.
Eerdere besluiten/behandeling raad
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.J. Horeman

drs. A.P.J. van Hemmen
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Bijlage(n):
conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Concept zienswijze
2. Informatiebrief DB over oplossen van het capaciteitsprobleem Veilig Thuis en CIT en over de
positionering van Veilig Thuis
3. Brief DB DG&J met verzoek tot zienswijze
4. Adviesnota AB "Positionering Veilig Thuis en subsidie Veilig Thuis en CIT"

