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Inleiding
Twee keer per jaar wordt de raad via het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de
begroting middels een bestuursrapportage. Thans ligt de eerste bestuursrapportage 2021 voor. In de
bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Het dagelijks
bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de raadsinformatiebrief samen met de Burap direct
aan de raad gestuurd terwijl formeel gezien de procedure is om deze stukken eerst aan ons college te
sturen. U wordt geadviseerd de formele procedure te volgen en een toelichting te geven op de
stukken door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Beoogd effect
Om goed te kunnen sturen op de doelstellingen en financiële afspraken zijn de bestuursrapportages
van belang. In Alblasserdam willen wij dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Als dat
(tijdelijk) niet lukt, is er jeugdhulp. De hulp is effectief en efficiënt. De kosten blijven beheersbaar. Door
een versterking van de lokale inzet ontstaan er meer mogelijkheden tot kostenbeheersing, inzet van
lokale partners en beperking van de doorstroom naar duurdere voorzieningen.
Argumenten
De regionale inspanningen kunnen niet los gezien worden van de lokale inspanningen. Om lokaal
goed te kunnen sturen op de financiën is een lokale (samenwerkings) structuur nodig en voor sturing
op de regionale financiën is het nodig dat onderstaande, in de toelichting op de burap gestelde
doelstellingen, nadrukkelijk worden uitgevoerd en gecontroleerd:
 De gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de afbakening van jeugdhulp en de inrichting
van voorliggende collectieve voorzieningen hiervoor,
 De gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de toeleiding en casusregie vanuit de lokale
teams, zeker wanneer komend jaar ook de aansturing van de jeugdteams rechtstreeks vanuit
de gemeenten plaatsvindt,
 De SOJ werkt aan de (her)inrichting van het jeugdhulplandschap via een nieuwe
inkoopstrategie voor de jaren 2022-2026,
 De SOJ is verantwoordelijk voor regie op de ketensamenwerking (kwalitatief) en de sturing op
doelmatigheid en kostenbeheersing (kwantitatief) via contractbeheer
In de bijgevoegde RIB lichten wij de samenhang en lokale inspanningen nader toe.
Kanttekeningen
Realisatie van de voorgenomen doelstellingen vraagt niet alleen tijd maar ook een forse lokale
personele inzet.
Financiële informatie
Wederom wordt er een tekort aangekondigd. Uit de eerste bestuursrapportage van SOJ blijkt dat de
uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent dat de begroting 2021, waarin juist een

reductie van de uitgaven was opgenomen, overschreden zal worden met 13,2 miljoen. Deze
overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties die zijn
opgenomen in de begroting en de stijging van de kosten van jeugdhulp als gevolg vaneen gestegen
inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. Daarnaast zijn er op onderdelen hogere tarieven en
vergoedingen en is er een begrotingswijzing voor de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams.
Voor Alblasserdam betekent dat een aandeel van € 660.000. Bij de 1e Burap van de gemeente
Alblasserdam is € 600.000 gereserveerd. Dit betekent dat bij de 2e Burap rekening moet worden
gehouden met een tegenvaller van naar verwachting € 60.000.
Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota heeft het rijk onze gemeente extra rijksmiddelen toegezegd
van € 1.800.000. Het college zal u bij de behandeling van de begroting een voorstel doen hoe om te
gaan met deze middelen. De vrij besteedbare ruimte voor invulling van ambities van de
Samenlevingsagenda wordt aanzienlijk beperkt door de structurele verhoging van de bijdrage die de
SOJ voor de jaren 2022 en verder aankondigt.
Uitvoering
De gemeente voert de regie. De partners, in het bijzonder de Serviceorganisatie jeugd, Stichting
Jeugdteams, MEE/Vivenz, de huisartsen, Jong JGZ en Jeugdpunt voeren de jeugdhulp in
samenwerking in Alblasserdam uit.
Communicatie
Communicatie wordt verzorgd door de SOJ.
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