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Zienswijze Burap / begrotingswijzigingen GGD/IJZ 2020

Geachte mevrouw Gaemers,
De bestuursrapportage alsook de 3e begrotingswijzing van de GGD als de Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland (IJZ) hebben wij ontvangen. Deze hebben wij voorgelegd aan onze
gemeenteraad. Hierbij informeren wij u over de zienswijze van de raad.
Bestuursrapportage
In zijn vergadering van 3 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om kennis te nemen van
de bestuursrapportage 2020 van de GGD Zeeland. De raad spreekt zijn waardering uit voor de
aanpak van de COVID-19-crisis door uw organisatie. Ook met de bestuursrapportage laat u zien de
door de (onder meer onze) raad in eerdere jaren ingebrachte verbeterpunten voor de
budgetcyclus, ten volle te hebben verwerkt.
Begrotingswijzigingen
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten:
- Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD
Zeeland exclusief IJZ.
- Zich te onthouden van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 nr. 3B IJZ.
In onze brief van 11 juni 2020 deelden wij u namens de raad mee dat zij niet hadden ingestemd met
de begroting 2021-2024. In uw brief van 14 oktober 2020 hebt u gereageerd op de brief van onze
raad. U geeft aan dat IJZ verantwoordelijk is voor de hoogte van de organisatiekosten om als
administratiekantoor voor de jeugdzorg te fungeren en om de inkoop efficiënt te regelen. De
hoogte van de kosten in natura worden voornamelijk beïnvloed door de deelnemende gemeenten
zelf (in casu: Borsele) op het moment van toekennen van jeugdzorg.
In vervolg op de motie van onze gemeenteraad is IJZ in samenspraak met gemeenten gestart om
Zeeuwsbreed te inventarsieren wat de (on)mogelijkheden zijn om de uitgaven in de jeugdzorg te
kunnen beteugelen. Onze raad verzoekt u om dit op korte termijn inzichtelijk te maken.

Actieplan
Wij hebben notie genomen van uw brief. In het licht daarvan blijven wij uitvoering geven aan ons
actieplan sociaal domein om te komen tot een omslag in de kosten van onder meer de jeugdhulp.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris,
de burgemeester,

