Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
Gelet op:
Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland
Zuid;
Besluit:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis te nemen van het concept accountantsverslag (bijlage 1);
Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op de uitgebrachte
zienswijzen (bijlage 2);
De jaarstukken 2021 (bijlage 3) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd vast te
stellen;
De bijdrage per gemeente vast te stellen, conform de bijdrageverordening, zoals
opgenomen in bijlage 1 van de jaarstukken 2021;
Conform afspraken de frictiekosten voortkomende uit de reorganisatie van 2015,
ter grootte van € 50.322 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten
(bijlage 4).

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022,
de secretaris

de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden

Bijlage 4. Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten

Alblasserdam
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Hardinxveld-G'dam
Molenlanden
Gorinchem
Hoeksche Waard
Totaal

20.069
118.654
30.966
32.290
25.026
44.639
18.051
43.858
36.682
86.656
456.891

Kosten
voorziening
frictiekosten
2021*

Inwoners

Gemeente

De kosten over 2021 bedragen € 54.986. Bij de uittreding hebben de voormalige
gemeenten Leerdam/Zederik hun aandeel afgekocht. Een deel van dit afkoopbedrag
(€ 4.664) is in mindering gebracht op bovenstaande bedrag, waardoor € 50.322 bij de
deelnemende gemeenten in rekening wordt gebracht.

2.210
13.069
3.411
3.556
2.756
4.917
1.988
4.831
4.040
9.544
50.322

*Kosten voorziening frictiekosten
Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie
doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. Door
de gemeenten is in 2015 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kosten (o.a. salaris en
re-integratie – en begeleidingskosten) een bedrag van € 1.925.000 toegezegd. Jaarlijks
worden de in het jaar daadwerkelijk gemaakte kosten bij de gemeenten in rekening
gebracht. Voor 2021 komt dit neer op € 50.322.

