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Wij hebben uw brief over de zienswijze begrotingswijziging van 23 februari 2017
ontvangen. Hierin verzoekt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) om onze zienswijze kenbaar
te maken.
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Wij vinden het, gezien de kwetsbare doelgroep van Veilig Thuis en het CIT, belangrijk
dat Veilig Thuis en het CIT direct de inzet kunnen plegen die nodig is, ook in 2017.
Daarnaast onderschrijft de raad de keuze om de extra benodigde middelen niet als
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extra bezuinigsopgave op te leggen aan de andere vormen van jeugdhulp omdat dit
leidt tot druk op de zorgbudgetten voor de primaire zorgverlening en daarmee tot
verdringing op de zorgmarkt en tot wachtlijsten. Wij ondersteunen het genomen
besluit van het AB en de wijziging van begroting van 2017.

Wel verzoeken wij u dringend vóór 1 januari 2018 een duidelijk plan op te stellen
hoe Veilig Thuis en CIT de samenwerking gaan verbeteren, hun processen
efficiënter maken en hoe de serviceorganisatie ZHZ daarop stuurt in 2018 e.v. Ook
vragen wij u om een goede risico-inventarisatie op te stellen. We maken ons
zorgen om de financieel gerichte sturing van de serviceorganisatie ZHZ en willen
dat de inhoudelijke doelstellingen voor de jeugdzorg centraal komen te staan. Ook
willen wij u erop wijzen dat er snel duidelijkheid moet komen over de benodigde
middelen voor 2018 en verder, zodat hier in de DG&J-begroting van 2018 rekening
mee gehouden kan worden.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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