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Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen bij  de concept begroting 2016 van de  GR BVO jeugdzorg IJsselland.
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Inleiding: 
De Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg regio IJsselland is, vooralsnog 
voor de jaren 2015 en 2016, de gezamenlijke inkoop- en betalingsorganisatie voor de jeugdhulp voor 
de elf gemeenten in de regio IJsselland. De GR heeft de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. 
(BVO)
Conform artikel 14 van Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland 
heeft het Bestuur van de BVO de concept begroting voor het jaar 2016 toegezonden aan de 
gemeenteraden. Iedere gemeenteraad heeft de mogelijkheid om in september een zienswijze in te 
dienen bij deze conceptbegroting. 

Argumenten:
De begroting 2016 van de BVO is realistisch.
De BVO is eind 2014 tot stand gekomen. 2015 is het eerste jaar van uitvoering van de BVO. 
Gedurende dit jaar is de begroting 2015 nog bijgesteld op basis van ervaring en nieuwe inzichten tot 
een zogenaamde robuuste begroting 2015. De concept begroting 2016 bouwt hierop voort. Waar in 
2015 nog een post onvoorzien ontbreekt is deze voor 2016 wel opgenomen (10%). Omdat de 
invoerings- en ontwikkelkosten die gemaakt worden in het startjaar 2015 niet terug komen in 2016 valt 
de begroting 2016 (inclusief de toegevoegde post onvoorzien) € 202.830 lager uit (totaal begroting 
2016: € 1.222.870) Daarmee is de begroting voor de BVO op basis van de huidige kennis realistisch 
te noemen. 

Kanttekeningen
De termijn van aanbieden van de concept begroting aan de gemeenteraden is overschreden. 
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de concept begroting voor 1 april van het jaar 
voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de gemeenteraden wordt toegezonden, zodat deze voor 1 
juni een zienswijze kunnen indienen. Door vertraging in het eerste kwartaal, met name veroorzaakt 
door de aandacht voor inrichting en ontwikkeling van de nieuwe organisatie in het startjaar van de 
BVO, is deze termijn niet gehaald. Na het toezenden van deze concept begroting aan de raden op 6 
juli is er voldoende ruimte  voor gemeenteraden om een zienswijze in te dienen (in september), 
waarna de begroting van de BVO door het bestuur in november kan worden vastgesteld. Een 
bijkomend voordeel van deze late toezending is dat gebruik gemaakt kon worden van het inzicht van 
het eerste kwartaal van uitvoering en de inmiddels opgestelde meer robuuste begroting 2015. 

Alternatieven:
Er kan overwogen worden om een zienswijze in te dienen bij de concept begroting ten aanzien van 
termijnen, de hoogte van de post onvoorzien (10%) of de onderdelen van de begroting. Gezien eerder 
genoemde argumenten lijkt hier geen aanleiding voor te zijn. Dat de BVO in 2016 de regionale inkoop- 
en betalingsorganisatie vormt staat niet ter discussie. De GR is, vooralsnog, voor 2015 en 2016, 
ingericht.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing

Financiële dekking:
Sociaal Domein. Past binnen de begroting.
De rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor uitvoering van de Jeugdwet zijn bedoeld voor de 
kosten van jeugdzorg, waaronder ook uitvoeringskosten zoals  lokale toegang,  en (gezamenlijke) 
inkoop, facturatie en administratie. Binnen de begroting van de gemeente Dalfsen is rekening 
gehouden met deze uitvoeringskosten kosten. De kosten van de BVO worden door de elf gemeenten 
gezamenlijk gedragen op basis van de verhouding van de rijksbijdrage per gemeente De 
gemeentelijke bijdrage aan de BVO voor 2016 bedraagt voor Dalfsen € 50.505. 

Communicatie:
Niet van toepassing 

Vervolg:
Na besluitvorming door de raad wordt de GR BVO schriftelijk geïnformeerd over dit raadsbesluit
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Bijlagen:
Concept exploitatiebegroting 2016 BVO jeugdzorg IJsselland, inclusief aanbiedingsbrief aan de raad.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015, nummer 374;

overwegende de concept begroting 2016 van de GR Uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland;          

gelet op dat  GR Uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland de regionale uitvoeringsorganisatie 
vormt voor inkoop en betaling van de regionale jeugdzorg;

gezien de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsseland;

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen bij  de concept begroting 2016 van de  GR BVO jeugdzorg IJsselland.

.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 


