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Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Commissie Bestuur van 21 september 2021 is er een misverstand ontstaan bij het 
agendapunt Raadinformatiebrief 1e Burap Service Organisatie Jeugd. Bij dit agendapunt was één 
stuk niet toegevoegd en ontstond er verwarring over waarom het lokaal transformatieplan jeugd 
was toegevoegd. Via deze memo willen we een toelichting geven over het proces voorafgaand aan 
de commissievergadering en over het doel van de toegevoegde stukken.

Ten eerste willen we u informeren over het doel van dit agendapunt. De procedure van het college 
wijkt af van de procedure die normaal gevolgd wordt. Het college vond het wenselijk om snel te 
reageren op de voorgestelde begrotingswijziging van de SOJ (zie bijlage brief inzake zienswijze 
SOJ). Het college hecht waarde aan een zorgvuldig debat in de gemeenteraad over de 1e Burap 
van de SOJ. Daarom is het wenselijk om de brief verder te bespreken. Aanvullende of afwijkende 
punten t.o.v. de door het college al uitgebrachte zienswijze zullen we dan ook schriftelijk toezenden 
aan de SOJ.

Kernvraag voor het college is om meer grip te krijgen op de kosten van de SOJ. Het een op een 
doorzetten van de rijksmiddelen is wat ons betreft geen vanzelfsprekendheid. De sturing op de 
omvang van de uitgaven loopt wat ons betreft langs twee lijnen. Ten eerste het realiseren van de 
bezuinigingsvoorstellen door de SOJ zelf en ten tweede het versterken van de lokale inspanningen 
waardoor de afdracht aan de SOJ, vanwege het wegvallen van het solidariteitsbeginsel, 
aanmerkelijk kan worden beïnvloed. Het lokaal transformatieplan jeugd van Alblasserdam geeft 
een goed beeld over de wijze waarop dit lokaal vorm krijgt en is om die reden  toegevoegd bij dit 
agendapunt. Desondanks realiseren  wij ons ook dat de behoefte aan focus op de 1e Burap van de 
SOJ noodzakelijk is, maar hebben gemeend dit te moeten presenteren met de maatregelen (lokaal 
en regionaal) die wij nodig achten en deels al gerealiseerd hebben om daadwerkelijke beïnvloeding 
van de kosten mogelijk te maken . 

Ten tweede willen we toelichting geven over het (niet) toegevoegde stuk bij het agendapunt 
Raadinformatiebrief 1e Burap SOJ. De 1e Burap van de SOJ is tezamen met de aanbiedingsbrief 
door de SOJ verzonden aan onze griffie op 12 juli 2021. De griffie heeft deze ook ontvangen en per 
mail doorgezet naar de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de griffie de 1e Burap van SOJ en de 
aanbiedingsbrief ter kennis van de raad gebracht middels het weekbericht van 16 juli 2021. Het stuk 
is beschikbaar gesteld in het nieuwe RIS-portaal en zoals gebruikelijk geplaatst op de Doorlopende 
lijst ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering (28 september 2021). 
Desondanks blijft het feit overeind staan dat verwacht mag worden dat bij het bespreken van de 1e 
Burap SOJ alle relevante stukken toegevoegd worden. Daarom is ter informatie ook nog een 



aanvullende brief toegevoegd aan deze memo, ter informatie. Het is vanzelfsprekend nooit onze 
intentie geweest om bewust informatie achter te houden voor u als lid van de gemeenteraad. 
In de toekomst zullen we extra scherp acteren en zullen we proberen te voorkomen dat dit niet 
nogmaals gebeurt.

Op 14 oktober 2021 staat er een BIO afbakening jeugdhulp gepland waarin deze samenhang 
tussen regionale en lokale inzet ook aan bod komt. In de loop van oktober ontvangt u van ons ook 
de eerste cijferanalyse betreffend jeugdhulp in Alblasserdam van het eerste deel van 2021. Hierin 
heeft het lokaal transformatieplan jeugd Alblasserdam een nadrukkelijke rol. 

Bijlage:
1. Verzoek tot zienswijze begrotingswijziging 2021


