Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk
UIT / 2105022

Datum
24 augustus 2021

Onderwerp
Verzoek tot zienswijze
begrotingswijziging 2021

Bijlage(n)

Behandeld door/telefoonnummer
J.G. van der Linden/ 078 770 2352

Geacht college,
Op 8 juli 2021 is in de vergadering van het algemeen bestuur de eerste
bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) besproken.
In deze bestuursrapportage is een verwachte overschrijding van de begroting van € 13,2
mln. gerapporteerd. In deze vergadering is besloten de voorgenomen begrotingswijziging
van € 13,2 mln. ter zienswijze voor de leggen aan de raden.
De genomen besluiten zijn:
1.
2.
3.

4.

De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2021 van de Serviceorganisatie vast te stellen,
exclusief de begrotingswijzigingen 2021;
De voorgenomen begrotingswijzigingen 2021 voor zienswijze voor te leggen aan de
deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2021 de
zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
De jeugdhulp en projecten bij de Stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie
doorgang te laten vinden en daarom de Serviceorganisatie toe te staan extra
uitgaven te doen voor een bedrag van maximaal € 13,2 mln. vooruitlopend op
besluitvorming over de begrotingswijziging 2021;
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 november 2021, na weging van
de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2021.

Zienswijze
U wordt naar aanleiding van bovengenoemde besluiten gevraagd om voor 15 oktober
2021 uw zienswijze uit te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Een
uitgebreide toelichting op de kostenontwikkeling en de begrotingswijziging is opgenomen
in bijgevoegde eerste bestuursrapportage en raadsinformatiebrief.
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Eerdere verzending
De eerste bestuursrapportage en de Informatiebrief werden eerder op 12 juli 2021 al
toegezonden aan de colleges en de gemeenteraden. Helaas bleek uit de Informatiebrief
onvoldoende dat een zienswijze werd gevraagd op de voorgenomen begrotingswijziging.
Enkele gemeenten hebben daar vragen over gesteld, zodat wij de gemeenteraden voor
de goede orde hierbij alsnog expliciet om een zienswijze verzoeken.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris,
de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden
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www.jeugdzhz.nl

