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Geacht bestuur,
De raad van de Gemeente Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 26 januari 2022
kennisgenomen van de begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DGJ).
In deze brief geven wij u onze zienswijze op deze begrotingswijziging 2022.
Jeugdhulp – Serviceorganisatie Jeugd
Bij de aanbieding van de 1e bestuursrapportage 2021 heeft u deze voorliggende wijziging
van de begroting 2022 aangekondigd. De prognose van de kosten 2021 uit de tweede
bestuursrapportage 2021 vormt de basis voor de begroting van 2022 en de jaren erna. Voor
het jaar 2022 is de rijksbijdrage Jeugdhulp voor het eerst hoger dan de kosten die in de
begroting zijn geraamd.
In de themabijeenkomst van wethouders jeugd en financiën in juni van dit jaar en vervolgens
in het algemeen bestuur van 8 juli is besloten te begroten op basis van een scenario waarin
géén groei is meegenomen. Uitgegaan wordt van gelijkblijvend aantal jeugdigen en een
gelijkblijvende gemiddelde duur en intensiteit van zorg op het niveau van 2021. Wel is
rekening gehouden met indexatie van de tarieven.
Alle ingezette maatregelen zijn erop gericht meer grip te krijgen op de transformatie en
kostenontwikkeling van de jeugdhulp. De laatste jaren hebben we met elkaar veel stappen
gezet die in 2022 tot concrete uitvoering leiden. Het normenkader van de nieuwe inkoop
2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg stoppen en uiteindelijk ombuigen. Ook
krijgen we lokaal meer sturingsmogelijkheden door de nieuwe verordening Jeugdhulp en het
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rechtstreeks contracteren van Stichting Jeugdteams. De grootste onzekere factor is de
impact van de voortdurende corona crisis op de jeugdigen.
De autonome groei van de jeugdhulp (in aantal jeugdigen en/of de kosten per jeugdige) blijft
een risico vormen voor de begroting van de SOJ en daarmee voor de deelnemende
gemeenten. De ontwikkeling van de kosten voor Jeugdhulp in 2022 volgen we daarom
nauwgezet. Ondanks de hogere rijksmiddelen voor 2022 heeft elke stijging van de kosten
2022 ten opzichte van deze begrotingswijziging directe gevolgen voor onze lokale begroting.
We vragen u voor ons inzicht in uw begroting(swijzigingen) en rapportages een realistische
en onderbouwde inschatting van de verwachte autonome groei van de jeugdhulp en het
mitigerende effect van de genoemde maatregelen te geven.
We willen uit de vicieuze cirkel komen dat een bestuursrapportage per definitie tot een
begrotingswijziging leidt. Als bijstelling toch noodzakelijk is, verwachten wij dat u nadenkt
over een andere cyclus waarbij raden eerder en altijd hun zienswijze kunnen geven,
bijvoorbeeld door één bestuursrapportage na 6 tot 7 maanden. Dit hebben wij ook
aangegeven in onze zienswijze bij de 1e bestuursrapportage 2021.
Veilig Thuis – Dienst Gezondheid en Jeugd
Wij herkennen ons in de inhoudelijke onderbouwing die u geeft voor de uitgaven voor veilig
Thuis. Het lokale veld is nog niet voldoende in stelling gebracht om in 2022 casuïstiek vanuit
Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. In uw verzoek om
voortzetting van onze bijdrage aan Veilig Thuis missen wij echter welke inzet wordt
gepleegd en hoe de afstemming met gemeenten en lokale teams plaatsvindt om te zorgen
dat zij vanaf 1 juli 2022 in staat zijn de taken op te pakken. Dat is een randvoorwaarde om
mee te gaan in deze formatieuitbreiding.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Raad van de gemeente Zwijndrecht
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