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Programmabegroting GGD 2021-2024 (agendapunt 6)

De raad van de Gemeente Borsele in haar vergadering d.d. 4 juni 2020
Overwegende dat:
-

-

De afgelopen jaren de kostenstijging binnen de jeugdhulp een groot vraagstuk is voor veel
gemeenten en zo ook de gemeente Borsele.
Dat ook de programmabegroting van de GGD/Jeugdhulp voor 2021-2024 wederom een sterk
stijgende lijn inhoudt.
Daardoor bij de gemeente opnieuw een groot tekort dreigt op de meerjarige budgetten voor
jeugdhulp.
De gemeente Borsele financiële duurzaamheid nastreeft en zodoende kostenstijgingen wil
afwenden.
Door de wettelijke verplichting tot uitvoering van zorgtaken de speelruimte voor de betrokken
partners, - gemeente, GGD/Inkooporganisatie Jeugd - beperkt is.
De gemeenteraad van Borsele kostenbeheersing in de jeugdhulp belangrijk vindt en daarom in
februari 2020 heeft ingestemd met de uitvoering van een Actieplan Sociaal Domein gericht op
betere kwaliteit en kostenbeheersing binnen het Sociaal Domein.
Er een verantwoordelijkheid ligt bij individuele gemeenten en de Inkooporganisatie Jeugd ten
aanzien van het vormgeven van de Transformatieagenda Jeugd.
Er onvoldoende gezamenlijk en bestuurlijk draagvlak wordt ervaren binnen de
samenwerkende gemeenten om daadwerkelijk te komen tot kostenbeheersing.
Vanuit de gemeente via allerlei kanalen inspanningen zijn gedaan om meer dekking uit
Rijksmiddelen te verkrijgen voor de aan de gemeente gedelegeerde zorgtaken, maar dat de
Rijksmiddelen nog immer onvoldoende zijn.

Is van oordeel dat:
- Binnen de beperkte speelruimte die de wettelijke kaders bieden er verdere mogelijkheden
moeten zijn om grip op de kosten voor jeugdzorg te krijgen.
- Het voor de betrokken partners mogelijk moet zijn om de kosten beter te beheersen en daar
een plan van aanpak voor te maken.
- In dat licht de programmabegroting van de GGD/Jeugdzorg nog eens kritisch moet worden
bezien met als doel verdere kostenreductie erin te verwerken.

Verzoekt het College om:
-

-

-

De voorgelegde programmabegroting 2021-2024 terug te leggen bij het bestuur van de GGD,
met het verzoek om een aangepaste sluitende programmabegroting op te stellen, gebaseerd op
een actieplan voor kostenbeheersing, en waarin kostenbesparing is verwerkt, en deze voor 1
november 2020 aan de gemeenteraden voor te leggen.
Binnen de eigen organisatie en verantwoordelijkheden van de gemeente de gemeenteraad per
eind 2020 te rapporteren op welke manier de tekorten binnen de jeugdhulp worden aangepakt,
inclusief de eerste bevindingen van de uitvoering van het Actieplan Sociaal Domein.
Op bestuurlijk niveau in samenwerkingsverbanden een maximale inspanning te leveren om
bovengenoemde standpunten uit te dragen en hier draagvlak voor te creëren.
Door te gaan met de inspanningen via alle mogelijke kanalen om meer dekking te krijgen uit
Rijksmiddelen voor de zorgtaken die de Rijksoverheid aan de gemeenten heeft gedelegeerd.

En gaat over tot de orde van de dag,
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