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Zienswijzen overzicht jaarrekening 2020 

Bijlage 2  

Zienswijzen en reacties Dienst Gezondheid & Jeugd jaarrekening 2020 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hoeksche Waard 
(definitief) 

Jaarrekening 2020 DG&J onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht  
 
Het jaar 2020 is een jaar geweest waarin COVID-19 ons dagelijkse leven ingrijpend 
heeft veranderd.  Gezamenlijk werkten we aan het bestrijden van de 
coronapandemie en het zo beperkt mogelijk houden van de maatschappelijke 
effecten ervan. Wij realiseren ons dat dit ertoe heeft geleid dat niet alle 
doelstellingen behaald konden worden. En spreken onze waardering uit voor de 
buitengewone inzet die de medewerkers van de GGD (en Jong JGZ) in dit kader 
hebben gepleegd, zoals het adviseren, informeren, testen, traceren en vaccineren. 
We wensen u veel succes met de voortzetting van deze werkzaamheden.   
 
De kosten en inkomsten die verband houden met COVID-19 bestrijding zijn 
verantwoord in de jaarstukken 2020. De meerkosten zijn in rekening gebracht bij 
VWS, nadat minderkosten hierop in mindering zijn gebracht zoals VWS ook 
voorschrijft. Wij zijn akkoord met uw voorstel om de financiële effecten van 
voorgaande jaren van +/- €128.000 aan de deelnemende gemeenten uit te keren. 
 
De verwachting is dat COVID blijvend aanwezig zal zijn in onze samenleving en dat 
dit vraagt om nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken die op ons 

afkomen. Kunt u aangeven hoe u zich als organisatie voorbereid op de periode 
(afschaling) na de crisis?  Als raad worden we graag tijdig betrokken bij de 
planvorming en eventuele lange termijn risico’s van infectieziekten. Ook verzoeken 
wij u om meegenomen te worden in de ‘geleerde lessen’ uit de coronacrisis. 
 
 

 
 
Dank voor uw waardering, wij zullen ons uiteraard ook in 2021 onverminderd 
inzetten op het bestrijden van COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is in de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven over onder meer het 
(mentale) welzijn van jeugdigen, toenemend schooluitval, stijging van meldingen 

huiselijk geweld, et cetera maar de beschikbare cijfers in de regio ZHZ bevestigen 
dit beeld niet. DG&J doet daarom momenteel objectief onderzoek naar de staat van 
de Jeugd in de regio ZHZ. Hiertoe wordt de beschikbare data van onder meer Veilig 
Thuis, Jeugdhulp, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Jeugdgezondheidszorg en 
verschillende externe databronnen geanalyseerd. Op basis van deze analyses en 
duiding zal DG&J de gemeenten voorzien van objectieve informatie en nog dit jaar 
handelingsperspectieven aanreiken voor lokale en regionale programma’s ter 
ondersteuning van jeugdigen. 
 
De COVID pandemie vraagt om een aanscherping van ons meerjarenbeleidsplan. 
DG&J is bezig om te inventariseren op welke thema's en met welke activiteiten wij 
een extra impuls kunnen geven aan preventie, zodat de weerbaarheid van onze 
inwoners in relatie tot de gevolgen van pandemie toeneemt. Daarbij kan vanuit GGD 
perspectief bijvoorbeeld worden gedacht aan thema's als infectieziekte preventie, 
gezonde leefstijl, gezond leefomgeving, maar ook mentale gezondheid. Deze eerste 
ideeën en plannen zullen de komende maanden worden besproken met ambtenaren 
en bestuurders, zodat een goede aansluiting wordt gevonden bij de lokale aanpak. 
Een verdere uitwerking volgt dan in het najaar en zal aan het bestuur worden 
voorgelegd. 
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Gemeente Zienswijzen Reactie  

Papendrecht 
(definitief) 

Resultaatbestemming 
Het resultaat van 'dochter' dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is € 128.000 
voordelig in 2020. U geeft aan dit resultaat als volgt te willen bestemmen: restitutie 
aan gemeenten van € 128.000. Wij kunnen hiermee instemmen. 

 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hendrik-Ido-
Ambacht 
(definitief) 

Jaarrekening 2020 
Uit de jaarstukken komt naar voren dat DG&J een positief resultaat kent van € 
128.000 als gevolg van financiële afwikkelingen in 2020 die betrekking hadden op 
eerdere jaren. U stelt voor dit bedrag aan de deelnemende gemeenten uit te keren. 
Wij kunnen ons vinden in uw voorstel. 

 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Zwijndrecht 

(definitief) 

Resultaatbestemming Dienst Gezondheid en Jeugd 

 
Na verrekening van alle meer- en minder kosten vanwege de Corona pandemie met 
het ministerie van VWS resteert een jaarresultaat van € 128.000. Wij stemmen in 
met uw voorstel om dit resultaat uit te keren aan de gemeenten. 
 
Corona crisis 
Uw organisatie speelt al ruim een jaar een belangrijke rol in de beheersing van de 
coronacrisis. Wij maken van de gelegenheid gebruik opnieuw onze waardering voor 
deze inzet uit te spreken. 

 

 
 
 
 
 
 
Dank voor uw waardering.  
 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Dordrecht 
(definitief) 

2. Zienswijze jaarstukken 2020 
 
De gemeenteraad heeft het besluit genomen geen zienswijze naar voren te brengen 
over de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid 
& Jeugd ZHZ. 

 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Molenlanden 
(definitief) 

Bestemming Jaarrekening 2020 DG&J 
 
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor uw inzet met betrekking tot de 
bestrijding van de COVID-19 pandemie. U geeft aan dat de inzet hiervoor alles 

 
 
Dank voor uw waardering 
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overheersend is geweest en dat ten gevolge daarvan bepaalde taken niet of beperkt 
zijn uitgevoerd. Hier hebben wij uiteraard begrip voor. 
 
Ten aanzien van het resultaat merken wij op dat het reguliere resultaat over 2020 
€ 625.000 is. En dat dit voor een groot deel wordt veroorzaakt door minderkosten 
(€ 497.000 verrekend met VWS). Het daadwerkelijke resultaat over 2020 is hierdoor 
€ 128.000. Hoewel de afspraken over de verrekening duidelijk zijn merken wij op 
dat er vanuit de inwonerbijdrage in 2020 minder is gedaan dan is gefinancierd. Het 
is niet duidelijk of er in 2021 of later een inhaalslag kan worden gemaakt en of dit 
kosten met zich meebrengt. Wij gaan ervan uit eventuele meerkosten alsnog 
worden verrekend met VWS. 
 
Verder kunnen wij instemmen met uw voorstel om de niet ingezette middelen voor 
de onderdelen gezondheidsbevordering en omgevingswet over te hevelen naar 
2021. Het is echter niet helder of het realistisch is om de inzet die hiervoor nodig is 
in 2021 te realiseren. Daarom verzoeken wij u om duidelijkheid te geven of de inzet 
in 2021 wel haalbaar is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meerkosten zullen inderdaad worden verrekend met VWS 
 
 
 
Dank voor uw instemming.  
Bij de 1e Burap zullen wij aangeven welk deel van deze middelen we in 2021 gaan 
inzetten. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Alblasserdam 
(concept) 

Geen zienswijze ingediend.  

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hardinxveld-
Giessendam 
(definitief) 

Jaarstukken DG&J 2020 
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest dat in het teken heeft gestaan van 
COVID-19, wat ook in 2021 het geval is. Wij spreken onze dank en waardering uit 
naar de GGD die veel energie en menskracht gestoken heeft in adviseren, 
informeren, testen, traceren en vaccineren. 
De COVID-19 crisis heeft daarbij een grote impact op uw organisatie, maar heeft 
ook geleid tot een hernieuwde aandacht voor het belang van preventie. U geeft aan 
dat u versterking van preventie als centraal thema voor komende jaren ziet. Iets 
waar wij in Hardinxveld-Giessendam zeker achter staan. Wel zullen (nieuwe) 
interventies zo veel mogelijk uit alternatieve bronnen gefinancierd moeten worden 
en niet moeten leiden tot meer aanspraken op gemeentelijke middelen. Immers, 
ook de gemeenten zelf investeren al fors in preventie. 
 
Het is begrijpelijk dat andere initiatieven, zoals u noemt in de jaarstukken, naar de 
achtergrond zijn gedrukt. We hopen dat deze spoedig opgepakt kunnen worden en 
dat de verloren tijd ingelopen kan worden, zoals in de programmaverantwoording 
wordt genoemd. Daarnaast biedt dit ook kansen om prioriteiten te stellen in 
programma's en vragen wij de DG&J om keuzes te maken. 

 
Dank voor uw waardering 
 
 
 
 
 
 
Dat begrijpen wij en die mogelijkheden uiteraard ook verkennen. 
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Het stemt ons tevreden dat de jaarrekening financieel op orde is. Het voorlopige 
resultaat van organisatieonderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd in 2020 is weliswaar 
€ 625.000 voordelig uitgevallen, maar u wilt hiervan slechts € 128.000 restitueren 
aan de gemeenten. Wij gaan er vanuit dat in 2021 een eventuele inhaalslag van 
vertraagde activiteiten als meerkosten worden gezien en nog verrekend worden met 
VWS. 

 
 
Een inhaalslag wordt inderdaad als meerkosten gezien en zullen worden verrekend 
met VWS 
 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Gorinchem 
(definitief) 

De jaarrekening 2020 
 
Onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd 
 
Het stemt ons tevreden dat de jaarrekening financieel op orde blijkt te zijn. Wel zijn 
een flink aantal activiteiten niet uitgevoerd op opgeschort omdat de bestrijding van 
Covid-19 allesoverheersend is geweest en reguliere activiteiten naar de achtergrond 
zijn gedrukt. Dat heeft ook geleid tot minder kosten die verrekend worden met de 
gesaldeerde meerkosten van 8,6 miljoen die gedeclareerd worden bij het rijk. Het 
voorlopige resultaat 2020 van organisatieonderdeel Dienst Gezondheid & 
Jeugd is weliswaar € 625.000 voordelig, maar u wilt hiervan slechts € 128.000 
restitueren aan de gemeenten. Het resterende bedrag wordt dan verrekend met de 
VWS-claim. Hoewel de afspraken hierover duidelijk zijn, merken wij op dat wij als 
gemeenten in 2020 voor onze inwonerbijdrage hierdoor wel minder hebben 
teruggezien. Wij gaan er vanuit dat in 2021 een eventuele inhaalslag van 
vertraagde activiteiten als meerkosten worden gezien en nog verrekend worden met 
VWS. 
 
Controleverklaring 
Bij de jaarrekening is, zoals gebruikelijk, nog geen goedkeurende controleverklaring 
van de accountant gevoegd. Het spreekt voor zich dat u eventuele substantiële 
afwijkingen die zich nog manifesteren tijdens deze controle, per omgaande 
communiceert met de deelnemende gemeenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een inhaalslag wordt inderdaad als meerkosten gezien en zullen worden verrekend 
met VWS 
 
 
 
 
Dat zullen we zeker doen. 
Overigens zal de accountant evenals voorgaande jaren een verklaring met een 
beperking afgeven. Deze wordt volledig veroorzaakt door onzekerheden in de 
verantwoording van de zorgkosten. Het oordeel van de accountant kent geen 
doorwerkingen in de jaarrekening van de gemeenten. 
 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Sliedrecht 
(concept) 

Vooraf 
Ten eerste willen wij onze complimenten geven dat de DG&J er in deze moeilijke tijd 
in is geslaagd om tijdig een heldere begroting voor 2022 op te stellen. Wij zijn ons 
er terdege van bewust dat de Coronacrisis veel heeft gevraagd, en nog steeds 
vraagt, van uw mensen. Dit heeft onze grote waardering en wij zijn dan ook trots op 
de wijze waarop hier mee is en wordt omgegaan. 
 
 

 
 
Dank voor dit compliment. 
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Jaarstukken 2020 
Het organisatieonderdeel DG&J laat over 2020 een positief resultaat zien van € 
625.000. Voor de Serviceorganisatie Jeugd is het resultaat over 2020 vrijwel 
overeenkomstig de 2e bestuursrapportage. Omdat de 2e bestuursrapportage van de 
SOJ pas eind 2020 beschikbaar kwam, hebben gemeenten deze niet meer als 
begrotingswijziging kunnen meenemen in 2020 en moet het verschil tussen de 
jaarrekening en de 1e bestuursrapportage nu worden verwerkt in de jaarrekening 
van de gemeente. Wij willen u vragen een mogelijkheid te zoeken om het voor 
gemeenten mogelijk te maken de 2e bestuursrapportage conform de 1e 
bestuursrapportage te behandelen, waarbij gemeenten de mogelijkheid wordt 
gegeven een zienswijze te geven op de begrotingswijziging. 

Ten aanzien van de SOJ begrijpen uw vraag en proberen voor de Jeugdhulpuitgaven 
ook al in een vroegtijdig stadium een realistische prognose af te geven.  
Dat gebeurt inmiddels op maandelijkse basis in de vorm van een rapportage naar  
alle deelnemers waarin een dashboard en forecast is opgenomen.  
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Zienswijzen en reacties Service Organisatie Jeugd jaarrekening 2020 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hoeksche Waard 
(definitief) 

Jaarstukken DG&J 2020 onderdeel Serviceorganisatie Jeugdhulp 
 
We zien dat 2020 een bewogen jaar is geweest door corona en zijn verheugd dat de 
zorg voor kinderen in onze gemeente zoveel als mogelijk doorgang heeft kunnen 
vinden. Helaas moeten we wederom vaststellen dat de totale uitgaven aan 
jeugdhulp nog steeds een stijgende lijn vertonen. Ondanks de genomen 
maatregelen is de verwachte daling van de uitgaven nog niet ingezet. Wel is het 
positief dat deze maatregelen hun vruchten aan het afwerpen zijn, en tot uiting 
komt doordat de kosten minder hard stijgen. Ook lokaal zien we dat met de pilots 
die we uitvoeren in het kader van het transformatieplan uitvoering jeugd. Onze raad 
heeft hier recentelijk ook een voortgangsrapportage over ontvangen, waarbij 
inzichtelijk is gemaakt dat de pilots niet alleen een inhoudelijke meerwaarde 
hebben, maar ook een financiële meerwaarde.  Als raad verwachten we dan ook dat 
er regionaal d.m.v. focus en sturing voortvarend de juiste maatregelen worden 
ingezet. Het NMT jeugd Zhz heeft hierin voor ons een belangrijke rol om de juiste 
opgaven (snel en effectief) met elkaar te kiezen en daarop ook een goede sturing en 
monitoring te realiseren.  
  
Wij zijn op de hoogte dat door AEF in opdracht van het Ministerie onderzoek is 
gedaan naar de kostenstijging van jeugdhulp. Hiervoor heeft de raad een regionale 
en lokale analyse ontvangen, waarin is gekeken of we de juiste maatregelen nemen 
die ervoor kunnen zorgen dat dit ook een kostenbesparing oplevert. Wij zien dat dit 
het geval is en willen dan ook op deze koers verder.  
  
De voorlopige kosten van de Serviceorganisatie Jeugd in 2020 zijn nagenoeg gelijk 
aan die van de 2e bestuurs- rapportage 2020. Wij zien voor onze gemeente een 
lichte daling van de kosten die zich voort lijkt te zetten in 2021. Wij zien hiermee al 
het eerste resultaat van onze eigen investeringen en ons ingezette beleid, wat mede 
door de afbouw van de solidariteitsregeling, steeds meer zichtbaar wordt. Wij 
verzoeken u met klem om over deze effecten naar de gemeenten toe goed te 
communiceren door bij de bestuursrapportages, voor het eerst bij de 1e 
bestuursrapportage 2021, over de meerjarige effecten (doorwerking) alvast voor de 

zomer een doorkijk te geven d.m.v. een jaarprognose en het aangeven van 
meerjarige trends. 

 
 
Wij waarderen uw lokale inspanningen voor het treffen van maatregelen. Zoals we 
eerder met elkaar hebben geconstateerd, kunnen we alleen grip krijgen op de 
stijgende kosten wanneer we dit met elkaar doen. Wij delen uw vertrouwen in de 
ingeslagen weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij begrijpen de behoefte van gemeenten aan actuele, betrouwbare informatie over 
de kostenontwikkeling. Wij informeren u periodiek over de kostenontwikkeling met 
de (regionale) bestuursrapportages. De SOJ maakt daarnaast maandrapportages 
voor elke gemeente, zodat gemeenten goed zicht houden op de ontwikkeling van de 
kosten. Verder kunnen gemeenten op ieder gewenst moment het digitale 
gemeentedashboard raadplegen voor de actuele stand van zaken. 
 
 

 
 
 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Papendrecht 
(definitief) 

Geen zienswijze ingediend. N.v.t. 
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Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hendrik-Ido-
Ambacht 
(definitief) 
 

Geen zienswijze ingediend. N.v.t. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Zwijndrecht 
(definitief) 

Geen zienswijze ingediend. N.v.t. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Dordrecht 
(definitief) 

2. Zienswijze jaarstukken 2020 
 
De gemeenteraad heeft het besluit genomen geen zienswijze naar voren te brengen 
over de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid 
& Jeugd ZHZ. 
 

N.v.t. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Molenlanden 
(definitief) 

Geen zienswijze ingediend. N.v.t. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Alblasserdam 
(concept) 

Geen zienswijze ingediend. N.v.t. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Hardinxveld-
Giessendam 
(definitief) 

Jaarstukken SOJ 2020 
Ook in de zorg voor jeugdigen heeft de COVID-19 crisis een grote impact. Zowel op 
de druk in de zorg, op ons sociaal team, als voor zorgaanbieders. Er is een 
maximale inspanning geleverd om kwetsbare kinderen en gezinnen in beeld te 
houden en te blijven signaleren. Grote dank voor de professionaliteit waarmee dit is 

 
Wij danken u voor uw woorden van waardering. 
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opgepakt. Gemeenten zijn goed op de hoogte gehouden en er waren korte lijnen 
tussen uitvoeringsorganisaties. 
 
Helaas hebben de maatregelen die zouden moeten leiden tot de kostenreductie niet 
het resultaat behaald wat we ogen hadden. Dit heeft geconsulteerd in een 
begrotingswijziging van 6,6 miljoen in 2020, waarop wij ook onze zienswijze hebben 
gegeven. In onze zienswijzen hebben we de oproep gedaan om een hoog tempo aan 
te houden en focus te hebben voor inhoudelijke regionale aanpakken uit het 
programmaplan van het aanjaagteam. Het is goed om te zien dat deze focus er nu is 
en aansluit op onze lokale investeringen. In Hardinxveld-Giessendam doen we er 
alles aan om goede en betaalbare jeugdhulp te kunnen blijven leveren. Onze visie 
sociaal domein en afbakening jeugdhulp zijn de basis hiervan. Onze lokale 
investeringen beginnen we terug te zien in de cijfers en daardoor weten dat we op 
de goede weg zitten. Hiermee zijn we er nog niet. Er staat ons een flinke uitdaging 
te wachten om alle maatregelen te monitoren en op basis hiervan de juiste keuzes 
te maken. De genomen stappen en intensieve inzet van het afgelopen jaren geven 
ons vertrouwen. 
 

 
 
 
Wij waarderen uw lokale inspanningen voor het treffen van maatregelen. Zoals we 
eerder met elkaar hebben geconstateerd, kunnen we alleen grip krijgen op de 
stijgende kosten wanneer we dit met elkaar doen. Wij delen uw vertrouwen in de 
ingeslagen weg. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Gorinchem 
(definitief) 

De jaarrekening 2020 
 
Onderdeel Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid 
 
Een terugblik op 2020 brengt ons ook hier bij de impact van COVID-19. Naast de 
eerder uitgesproken dank en waardering richting u als dienst, spreken wij ook 
expliciet onze dank en waardering uit over de flexibiliteit van de Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ en de jeugdprofessionals, jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers. We 
waarderen het ten zeerste dat in deze onvoorspelbare tijd de meeste zorg en 
ondersteuning voor onze jeugdigen gewoon doorgang heeft gevonden en dat daarbij 
naar alternatieven is gezocht. Voor het onderdeel SOJ geeft u aan dat de realisatie 
2020 (125,295 miljoen) nagenoeg gelijk is aan de prognose in de tweede 
bestuursrapportage (125,258 miljoen). Voor 2021 achten we het ook van belang dat 
er tussentijds wordt gekeken naar de haalbaarheid van beoogde besparingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Wij danken u voor uw woorden van waardering. 
U geeft aan het belangrijk te vinden dat er tussentijds wordt gekeken naar de 
haalbaarheid van beoogde besparingen. Uiteraard houden wij gemeenten op de 
hoogte van de ontwikkeling van de kosten. De haalbaarheid van de beoogde 
besparingen raakt aan de discussie over realistisch begroten. In het Algemeen 
Bestuur van 8 april, waar de concept-begroting 2022 is besproken, werd duidelijk 
dat gemeenten verdeeld zijn over het te volgen begrotingsscenario. In de afgelopen 
jaren hebben we met elkaar geen goede oplossing weten te vinden voor de spagaat 
tussen het binnen budget blijven en tegelijkertijd geen kind tussen wal en schip 
laten belanden. Met als gevolg dat we telkens bij u terug moesten komen vanwege 
overschrijdingen. Mede op basis van de ontvangen zienswijzen bespreekt het 
Algemeen Bestuur op 24 juni samen met de wethouders financiën van de 
deelnemende gemeenten, het vraagstuk van realistisch begroten in relatie tot de 
gewenste forse besparing op de kosten van de jeugdhulp. De uitkomst hiervan wordt 
meegewogen bij de geplande besluitvorming over de begroting 2022 in het 
Algemeen Bestuur van 8 juli. Ook de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd 
voor 2022 naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie, worden 
meegewogen bij de besluitvorming. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel van de 
arbitragecommissie als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. We 

wachten het besluit van het nieuwe kabinet af over de structurele financiën en 
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Controleverklaring 
Bij de jaarrekening is, zoals gebruikelijk, nog geen goedkeurende controleverklaring 
van de accountant gevoegd. Het spreekt voor zich dat u eventuele substantiële 
afwijkingen die zich nog manifesteren tijdens deze controle, per omgaande 
communiceert met de deelnemende gemeenten. 
 

noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de 
toekomst effectief en beheersbaar te houden. 
 
 
Over eventuele substantiële afwijkingen die zich nog manifesteren tijdens de 
accountantscontrole, informeren wij de deelnemende gemeenten zo spoedig 
mogelijk. 

 

Gemeente Zienswijzen Reactie  

Sliedrecht 
(concept) 

Vooraf 
Ten eerste willen wij onze complimenten geven dat de DG&J er in deze moeilijke tijd 
in is geslaagd om tijdig een heldere begroting voor 2022 op te stellen. Wij zijn ons 
er terdege van bewust dat de Coronacrisis veel heeft gevraagd, en nog steeds 
vraagt, van uw mensen. Dit heeft onze grote waardering en wij zijn dan ook trots op 
de wijze waarop hier mee is en wordt omgegaan. 
 
Jaarstukken 2020 
Het organisatieonderdeel DG&J laat over 2020 een positief resultaat zien van € 
625.000. Voor de Serviceorganisatie Jeugd is het resultaat over 2020 vrijwel 
overeenkomstig de 2e bestuursrapportage. Omdat de 2e bestuursrapportage van de 
SOJ pas eind 2020 beschikbaar kwam, hebben gemeenten deze niet meer als 
begrotingswijziging kunnen meenemen in 2020 en moet het verschil tussen de 
jaarrekening en de 1e bestuursrapportage nu worden verwerkt in de jaarrekening 
van de gemeente. Wij willen u vragen een mogelijkheid te zoeken om het voor 
gemeenten mogelijk te maken de 2e bestuursrapportage conform de 1e 
bestuursrapportage te behandelen, waarbij gemeenten de mogelijkheid wordt 
gegeven een zienswijze te geven op de begrotingswijziging. 
 

 
Wij danken u voor uw woorden van waardering. 
 
 
 
 
 
 
Wij begrijpen de complexiteit van de bestaande werkwijze voor uw lokale P&C-
cyclus. Het is wettelijk echter niet toegestaan om een begrotingswijziging na afloop 
van het jaar vast te stellen. Gezien de wettelijke termijn voor het geven van een 
zienswijze is het niet mogelijk de zienswijzeprocedure inclusief besluitvorming 
daarover in het Algemeen Bestuur nog in het jaar waarop de begrotingswijziging 
van toepassing is, te doorlopen. 

 


