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Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 DGJ

Aan de leden van de raad,
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van Artikel 147 lid 2 van de
gemeentewet te besluiten:
1. Bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in te dienen
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Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 DGJ

Toelichting
Inleiding
Op 16 november 2021 heeft u van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Dienst Gezondheid en
Jeugd (GR DGJ) het verzoek ontvangen om uw zienswijze uit te brengen over de voorgenomen
begrotingswijziging 2022 van de GR DGJ (stukkenlijst 19 november 2021).
De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DGJ. Zoals bij
de eerste bestuursrapportage 2021 aangekondigd, wordt bij de tweede bestuursrapportage 2021 een
begrotingswijziging 2022 en een geactualiseerd meerjarenperspectief 2023-2025 opgesteld. Het
Algemeen bestuur heeft op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting
genomen.
De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en
omvang op hoofdlijnen is beschreven in de aanbiedingsbrief (bijlage 2). In de bijlagen bij deze brief is
per onderwerp een meer uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de
vergadering van 11 november zijn behandeld. Het betreft de onderwerpen Jeugdhulp (SOJ), Veilig
Thuis en Jeugdgezondheidszorg.

Eerdere besluitvorming
25 mei 2021 2021-0061176 Zienswijze begroting 2022 GR DGJ
28 september 2021 2021-0116802 Zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ

Beoogd effect
Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en
bedenkingen te geven op de wijzigingen van de begroting van een gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 In de begrotingswijziging 2022 wordt, gebaseerd op diverse maatregelen, geen groei voor 2022
meegenomen.
De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage 2021 vormen de basis voor de
begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met groei van de uitgaven van
jeugdhulp na 2021. Uitgegaan wordt van gelijkblijvend aantal jeugdigen en een gelijkblijvende
gemiddelde duur en intensiteit van zorg. De kostenstijging van de afgelopen jaren is veroorzaakt door
groei van de duur en intensiteit van ingezette zorg. Het aantal jeugdigen in zorg is redelijk stabiel
gebleven. Wel is rekening gehouden met indexatie van de tarieven.
Het normenkader van de nieuwe inkoop 2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg stoppen
en uiteindelijk ombuigen. Daarnaast zijn de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de
voorgenomen maatregelen in de begrotingswijziging verwerkt. Ook krijgen we lokaal meer
sturingsmogelijkheden door de nieuwe verordening Jeugdhulp en het rechtstreeks contracteren van
Stichting Jeugdteams. De grootste onzekere factor is de impact van de voortdurende corona crisis op
de jeugdigen.
De ontwikkeling van de kosten voor Jeugdhulp in 2022 volgen we nauwgezet.

1.2. Een concrete aanpak voor het overnemen van casuïstiek van Veilig Thuis door lokale teams
ontbreekt
Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ
vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om
casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Op basis
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van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, de
eigen normuren lager ingeschaald dan landelijk was aangegeven.
Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote capaciteit onvoldoende is om de taken van Veilig
Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Hiervoor is zowel een tijdelijke
als een structurele uitbreiding nodig.
In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zet Veilig Thuis ZHZ deze taken in het
eerste halfjaar van 2022 voort en geeft dit de gemeenten en lokale teams extra tijd om de taken op te
pakken. Als blijkt dat de gemeenten en lokale teams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig
Thuis de capaciteit in het tweede halfjaar afbouwen en de hierdoor overblijvende middelen terug laten
vloeien naar de gemeenten.
Er wordt niet aangegeven 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.
De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ
blijvend verder te professionaliseren.

Kanttekeningen
1.1 Veilig Thuis kan tot een stijging van de lokale kosten leiden
Als de gemeenten, lokale teams en VT gezamenlijk niet in staat zijn afspraken te maken
waardoor casuïstiek daadwerkelijk terugvloeit naar de lokale teams en als de lokale teams dit niet
binnen hun bestaande formatie kunnen opvangen, verschuiven de kosten van Veilig Thuis naar de
lokale begroting.

Extern draagvlak
nvt

Duurzaamheid
nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie
De GR DGJ vraagt voor 12 februari 2022 de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur.

Communicatie/publicatie/participatie
nvt

Personeel/organisatie/SCD
nvt

Financiën
Jeugdhulp – bijdrage Serviceorganisatie Jeugd
Het Rijk heeft een hogere bijdrage toegekend voor de kosten jeugdhulp. Ook voor Zwijndrecht geldt
dat deze bijdrage hoger is dan de kosten. Bij het opstellen van de begroting 2022 is besloten de totale
bijdrage in de begroting te verwerken en het overschot niet apart beschikbaar te houden voor
eventuele extra uitgaven voor jeugdhulp. Dit betekent dat ondanks de hogere bijdrage van het Rijk
nieuwe stijging van de kosten een nadelig effect heeft op onze begroting.
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In de 1e begrotingswijzing bij de begroting 2022 van de gemeente Zwijndrecht is grotendeels rekening
gehouden met de stijging van de kosten voor Jeugdhulp. Er is rekening gehouden met een stijging
van € 1.620.000. De werkelijke stijging bedraagt € 1.755.000. Het verschil verwerken we bij de 1e
bestuursrapportage 2022.

Veilig Thuis – Dienst Gezondheid en Jeugd
De (tijdelijke) formatie uitbreiding Veilig Thuis betekent een extra bijdrage voor Zwijndrecht van €
45.373. Als de taken per 1 juli 2022 kunnen worden overgedragen daalt de bijdrage voor dat jaar met
€ 11.680. Vanaf 2023 bedraagt de structurele bijdrage € 22.014. Deze extra bijdrage wordt verwerkt in
de 1e bestuursrapportage 2022 en de kadernota 2023.

Jeugdgezondheidszorg
Met de jaarlijkse indexatie van de opdrachtsom is in de begroting 2022 reeds rekening gehouden.
Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in het
Rijksvaccinatieprogramma, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die JongJGZ
moet maken om hieraan uitvoering te geven.
•

De HPV-vaccinatie jongens is vanaf 2022 in het vaccinatieprogramma opgenomen en via het
gemeentefonds is hiervoor een bedrag van € 78.700 beschikbaar gesteld.

•

Verder krijgen gemeenten door een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid vanaf 1 juli 2022
de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in
een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan
dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor deze taak is in het
gemeentefonds een bedrag van € 68.161 beschikbaar gesteld.

