
  

 

   

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, 

 

Op 14 april 2021 is de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) aan u ter zienswijze 

voorgelegd.  In de conceptbegroting 2022 is ook de meerjarenraming 2023-2025 

opgenomen.  

 

Reactie zienswijze 

In bijlage 2 zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het Dagelijks 

Bestuur hierop weergegeven. Daar waar nog geen definitieve zienswijze is ontvangen,  

is de concept zienswijze van de desbetreffende gemeente weergegeven.  

 

Uit de ontvangen zienswijze blijkt onder meer een grote waardering voor het werk wat 

onze Dienst in het kader van de bestrijding van COVID-19 heeft verricht. Daarnaast is 

er ook brede steun voor de in de begroting opgenomen voorstellen. 

 

Wij stellen deze waardering zeer op prijs en voelen ons daardoor gesteund, dank 

daarvoor! 

 

Uitgaven Jeugdhulp 

Ten aanzien van de uitgaven Jeugdhulp is in de conceptbegroting 2022 een raming 

opgenomen en zijn ook scenario's geschetst waarmee rekening kan worden gehouden. 

 

Op 24 juni 2021 is er een themabijeenkomst geweest van het Algemeen Bestuur inzake 

de uitgaven(raming) Jeugdhulp 2021 en verder, waar de portefeuillehouders Financiën 

ook aan hebben deelgenomen.  

 

In deze bijeenkomst is de conclusie getrokken dat het wenselijk is dat er:  

- Naar aanleiding van de 1e burap in het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 een 

voorgenomen besluit tot een begrotingswijziging voor 2021 wordt genomen 

- Een voorgenomen besluit tot begrotingswijziging 2022 (ev.) zal worden genomen 

op basis van de 2e burap 2021, met inachtname van input uit het NetwerkMT over 

besparingen gemeenten, duidelijkheid over exacte rijksbijdrage 2022 vanuit de 

Septembercirculaire, en een kabinetsbesluit over de bijdrage 2023 en 2024.  

 

 

Aan de gemeenteraden en de colleges van  

Burgemeester en wethouders van de deelnemende 

gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid 

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

 UIT / 2104924 12 juli 2021 

   

Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/telefoonnummer 

Begroting 2022 3 T. de Haas/ 078 770 3434 



 

Besluit 

Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J heeft in haar vergadering van 8 juli 2021,  

met inachtneming van uw zienswijze en de conclusies uit de themabijeenkomst het  

in bijlage 3 opgenomen besluit genomen ten aanzien van de begroting 2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd 

namens deze, 

 

 

de secretaris,        

 

 
C. Vermeer 

 

 

 


