Gewijzigd Concept Raadsbesluit

zaaknummer: 1140776
Onderwerp:
Serviceorganisatie Jeugdhulp

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2014;

Besluit:
1. Intentie uit te spreken om toestemming te geven aan het college voor het belasten van de
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid met het organiseren en faciliteren van
jeugdhulp als bedoeld in de concept Jeugdwet, waaronder de volgende taken worden verstaan:
a. inkoop, contracteren/subsidiëren van alle vormen van jeugdhulp (inclusief het
jeugdteam en exclusief de taken die in de huidige situatie lokaal worden
ingekocht/gesubsidieerd);
b. faciliteren van het jeugdteam voor budgetbeheersing;
c. monitoring en informatievoorziening;
d. administratieve organisatie;
e. bezwaar en beroep.
en waarbij het college zijn bevoegdheden ten aanzien van het jeugdteam, bestaande uit de
toeleiding, generalistische ambulante ondersteuning en een deel van de specialistische
ondersteuning behoudt, maar daarover met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid uniforme
afspraken maakt. De bevoegdheden ten aanzien van het andere deel van de specialistische
ambulante ondersteuning, de residentiële hulp, gezinsvervanging, crisisdienst, AMHK en
JB/JR worden bij de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid belegd.
2. In te stemmen met een voorfinanciering van € 27.000 om in de periode 1 januari 2014 tot en
met 30 juni 2014 de instelling en inrichting van een serviceorganisatie voor de organisatie en
uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp binnen de huidige Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid voor te bereiden, waarbij de gemeenteraad de
volgende randvoorwaarden stelt:
a. de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de gemeenteraad borgen;
b. er is aandacht voor een organisatorische inrichting, die recht doet aan aansluiting bij
lokale en regionale verwante beleidsopgaven;
c. de bedrijfsvoering wordt zo effectief mogelijk ingericht (afweging op kwaliteit en
kosten);
d. de serviceorganisatie wordt als apart cluster gepositioneerd binnen de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
e. in 2016 wordt de positie van en sturing op de serviceorganisatie geëvalueerd;
f. gemeenten zijn via hun vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid collectief verantwoordelijk voor het
functioneren van de serviceorganisatie;

g. er is sprake van een integrale verantwoordelijkheid, zowel inhoudelijk als financieel;
h. colleges lokaal invloed hebben en bediend worden op lokale vraagstukken en
resultaten;
i. een beperkt deel van het nieuwe jeugdhulpbudget beschikbaar te houden voor
gemeenten.
3. Kennis te nemen dat aan de gemeenteraden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een
verzoek gedaan zal worden gedaan om voor het tweede halfjaar 2014 voor de inrichting en
instelling van de serviceorganisatie een nieuwe bijdrage beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de
gemeente Sliedrecht op

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen

