Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
Besluit:
1. De begroting 2023 voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid vast te stellen, waarin is opgenomen:
a. de gemeentelijke bijdragen voor 2023 inclusief een indexering van (structureel,
€ 680.000), welke voor € 457.000 wordt gedekt uit een verhoging van de
inwonerbijdrage en voor € 223.000 vanuit externe subsidies;
b. een onttrekking uit de reserve uittreding Leerdam-Zederik ter hoogte van € 274.000;
c. de effecten van de ingediende zienswijzen (zie hoofdstuk 4).
2. Voor de jaren 2023 en 2024 een aanvullende inwonerbijdrage (€ 120.500) voor het
Meldpunt Zorg en Overlast te vragen aan de deelnemende gemeenten.
Om afbouw van dit bedrag na 2024 mogelijk te maken wordt met de deelnemende
gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering
van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het
terugdringen van de recidive meldingen;
3. Gelet op de huidige inzichten geen rekening te houden dat bij het programma Veilig Thuis
een mogelijke daling in de benodigde capaciteit kan worden gerealiseerd indien het lokale
veld de meldingen kan overnemen (tot maximaal 3,67 fte maatschappelijk werker/ca.
€ 315.000). Waarbij wel in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak op wordt
gesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van
casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken
en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord,
zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn.
De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken
resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.
Kennis te nemen van:
4. De meerjarenraming 2024-2026 zoals deze is opgenomen in de begroting 2023.
Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022,
de secretaris

de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden

