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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Als zienswijze op de ontschotte en collectieve financiering van de JGZ te geven: 
 

1. De raad onderschrijft de noodzaak om over te gaan tot een ontschotte en collectieve 
financiering; 

2. De raad onderschrijft de keuze om te financieren op basis van de verdeelsleutel 
‘kindaantallen’ in plaats van op ‘inwoneraantallen’. 

 
 
Samenvatting 
Gemeenten in de regio Utrecht hebben gekozen voor een integrale werkwijze in de JGZ voor 0-18  
jarigen. De integratie van JGZ voor 0-18-jarigen is gerealiseerd met de bedoeling goede zorg voor 
alle kinderen en hun ouders in de regio te blijven leveren. Een goed georganiseerde JGZ met een 
stevig inhoudelijk fundament en een zeker volume biedt een goede basis voor preventie in het 
sociaal domein. Een goed functionerende jeugdgezondheidszorg is een belangrijke basisvoorziening 
voor gemeenten om de transformatie in het sociaal domein te ondersteunen. In de praktijk betekent 
dit dat de bestaande wijze van financieren en verantwoorden knelt, omdat deze voor JGZ 0-4 en 4-18 
afzonderlijke financiering- en verantwoordingsstromen kent. 
 
Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft een voorlopig besluit genomen over een andere manier 
van financieren van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit betreft de financiering volgens een andere 
verdeelsleutel en een andere verdeling tussen de maatwerk en basistaken JGZ. 
Voorafgaand aan dit besluit zijn alle portefeuillehouders Volksgezondheid en Jeugd bezocht door de 
directie en/of het management van de GGDrU. In de eerste gespreksronde zijn voornamelijk de 
inhoudelijke en financiële aandachtspunten besproken. Tijdens de tweede ronde is gesproken over 
de achtergronden en consequenties van een te hanteren verdeelsleutel, de mogelijkheden van een 
geleidelijk ingroeimodel en de betrokkenheid van gemeenteraden bij de besluitvorming.  
Daarnaast is er een ambtelijke klankbordgroep samengesteld, bestaande uit inhoudelijke en 
financiële medewerkers, zodat vanuit gemeentelijk perspectief meegedacht is over de voorstellen.  
De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd op het voorstel om als verdeelsleutel 
‘kindaantallen’ te gaan hanteren.  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Ontschotte en collectief  gefinancierde JGZ 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
4 april 2017 
 
Datum commissievergadering 
14 maart 2017 

Commissie 
Sociaal Domein 
 
Portefeuillehouder 
L.J. van Dort 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
Iny.Bosdriesz@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254464 
 
Registratie nummer 
Z/16/104841-VB/17/07799 
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Voor Stichtse Vecht pakt het voordelig uit, maar voor sommige andere gemeenten is het een fors 
nadeel. Het voordeel voor Stichtse Vecht wordt pas over drie jaar echt zichtbaar, omdat de 
bestuurders van de GGDrU besloten hebben een ingroeimodel te hanteren.  
Alle raden in de regio Utrecht worden in de gelegenheid gesteld de zienswijze hierover kenbaar te 
maken.  
 
De JGZ 4-18 jaar werd altijd al uitgevoerd door de GGD en gefinancierd via de inwonerbijdrage. De 
JGZ 0-4 jaar wordt in de regio Utrecht West sinds 2014 ook door de GGDrU uitgevoerd (voorheen 
door Careyn). Ook alle andere gemeenten in Utrecht hebben de JGZ 0-4 jaar inmiddels bij de GGD 
ondergebracht (met uitzondering van Vianen en Utrecht, omdat Vianen in een herindelingstraject zit 
en Utrecht zelf een eigen uitvoeringsdienst JGZ heeft). 
Er zitten echter grote verschillen tussen de bijdragen die de gemeenten vanaf 2014 voor de 0-4 
jarigen betalen aan de GGDrU. Dit heeft deels historische oorzaken (gemeentelijke afspraken 
gemaakt in het verleden) en deels door verschil in maatwerk. 
De ongelijkheid in de bijdragen wordt nu ervaren als onwenselijk en is dan ook een reden voor de nu 
voorgelegde aanpassing. De keuze is gemaakt voor de objectieve en uniforme verdeelsleutel van 
‘kindaantallen’. Dat betekent een wijziging ten opzichte van de tot nu toe voor de JGZ gehanteerde 
bijdragen, want die waren gebaseerd op het inwoneraantal.  
 
Daarnaast heeft de minister van VWS besloten om het basispakket jeugdgezondheidszorg te 
moderniseren en het basispakket vast te leggen in het Besluit Publieke Gezondheid, dat van kracht is 
geworden op 1 januari 2015. Het basispakket JGZ beschrijft wat elk gezin en iedere jongere van 0-18 
jaar in Nederland aan Jeugdgezondheidszorg aangeboden moet krijgen. Het nieuwe basispakket legt 
enkele andere accenten.  
Deze wijziging in wet- en regelgeving vraagt om een meer collectieve financiering. 
 
Bijlagen 

1. De begeleidende brief van de GGDrU 
2. Eindrapportage ontschotting en ontvlechting JGZ GGDrU 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met dit voorstel wordt beoogd de raad invloed te laten uitoefenen op het beleid van de GGDrU door 
een zienswijze in te dienen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De vastgestelde begroting 2017 GGDrU.  
De Kadernota 2018 GGDrU.  
 
Argumenten 
 
1. Overgaan naar ontschotte en collectieve financiering van de JGZ. 
Er is door alle gemeenten in de regio Utrecht ( met uitzondering van Vianen en Utrecht) gekozen voor 
een integrale JGZ, uitgevoerd door de GGDrU. Dit heeft veel voordelen: 
Vanuit één organisatie, zonder overdrachtsmomenten tussen verschillende organisaties is het 
eenvoudiger om het hele gezin in beeld te hebben, kinderen kunnen langduriger gevolgd worden in 
hun ontwikkeling en daardoor kunnen vroegtijdig eventuele risico’s gesignaleerd worden.  
Vanuit één organisatie met samenwerkende professionals die het gezin kennen, is het prettig om 
bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt op school te hebben en tegelijkertijd een vast bekend gezicht 
voor het gezin. Op deze wijze kan vanuit één organisatie met samenwerkende professionals de 
verbinding in het sociale domein optimaal gerealiseerd worden.  
De bestaande wijze van financieren en verantwoorden knelt, omdat de JGZ 0-4 en 4-18 in totaal voor 
alle gemeenten in Utrecht zo’n 50 afzonderlijke financiering- en verantwoordingsstromen kent. De 
gescheiden budgetten belemmeren de inhoudelijke beweging, de organisatorische integratie en de 
flexibele inzetbaarheid van de medewerkers. Daarnaast is de afzonderlijke financiering niet passend 
voor activiteiten die een heel gezin raken. Dit is te merken bij zaken als een inloopspreekuur voor 0-
12 jarigen, ontwikkeling van chatmogelijkheden voor zowel ouders van kleine kinderen als pubers, 
het beantwoorden van vragen van ouders over zowel hun 2- als hun 5-jarige kind of 
gezinsspreekuren. Deze zaken vragen om inzetbaarheid van medewerkers voor brede 
leeftijdscategorieën en waar nodig voor het hele werkgebied van de GGDrU. Met een ontschotte 
financiering is dit wel mogelijk.  
Het uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de JGZ 0-18 jaar in de regio Utrecht, 
uitgevoerd door de GGDrU. Het beleid en de uitvoering zijn daar inmiddels op ingericht, maar de 
gezamenlijke financiering nog niet. 
Met deze nieuwe werkwijze krijgt elke gemeente bovendien hetzelfde pakket dat voldoet aan de 
nieuwe wettelijke eisen. Wel blijft de mogelijkheid om te kiezen voor lokale accenten.  
 
2. Financieren op basis van kindaantallen en nieuwe verdeling tussen basis en maatwerktaken. 
De keuze voor de verdeelsleutel van ‘kindaantallen’ in plaats van op ‘inwoneraantallen’ is een 
realistische keuze, want deze is gebaseerd op objectieve en actuele gegevens welke ook rechtdoen 
aan demografische verschillen tussen de gemeenten. Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft het 
(voorlopige) besluit genomen om deze verdeelsleutel te gaan hanteren.  
Beide verdeelsleutels hebben voordelige of nadelige effecten voor gemeenten. Voor Stichtse Vecht is 
het een voordeel, want wij hebben relatief gezien minder kinderen op ons totale inwoneraantal.  
De herverdeeleffecten worden deels ook veroorzaakt door een verschil tussen het huidige maatwerk 
en het nieuwe basispakket. Stichtse Vecht had veel taken ondergebracht binnen het maatwerk. In 
onderstaand schema staat een overzicht van de huidige en de nieuwe verdeling. 
 
Kanttekeningen 
Bij de gekozen verdeelsleutel wordt niet gekeken naar zorgvraag, alleen naar het totaal aantal 
kinderen. Dat is terecht omdat de JGZ een voorziening is voor alle kinderen, ongeacht of er wel of 
niet een probleem is. Wel wordt flexibel ingespeeld op de behoeften per kind: kinderen die meer 
aandacht nodig hebben, krijgen meer aandacht, omdat vanwege de flexibilisering niet meer 
standaard dezelfde aandacht in tijd gemeten aan alle kinderen hoeft te worden gegeven. 
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Los hiervan maar bijna tegelijk met de ontschotte en collectieve financiering zijn er nog twee 
bewegingen die het budget JGZ zullen raken, maar waarvan vooralsnog niet bekend is welk effect dit 
heeft: 

- Voor het Rijksvaccinatieprogramma wordt de financieringsstroom gewijzigd. In plaats van 
betaling van het RIVM aan de GGDrU, zal het budget gedecentraliseerd opgenomen worden 
in het Gemeentefonds en zal de financiering via de gemeenten verlopen; 

- Door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de 
overheadmethodiek die de GGDrU nu nog hanteert, worden aangepast. 

 
Over deze nieuwe aanpassingen zult u tijdig worden geïnformeerd. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De voorstellen werken voor GGDrU budgettair neutraal uit. Wel vindt een verschuiving plaats van 
maatwerktaken naar het basispakket. 
 
De verdeelsleutel pakt per gemeente verschillend uit. Hierbij spelen de historische verschillen in de 
bijdrage aan jeugdgezondheidszorg 0-4 en de verschillen in bijdrage aan het maatwerk een rol 
(relatief veel of weinig maatwerk dat naar het basispakket overgaat).  
Het herverdeeleffect varieert tussen € 173.649 voordeel en € 79.476 nadeel. In percentages van het 
gemeentelijke budget varieert het effect van 8% voordelig tot 10% nadelig. Er zijn 10 voordeel- 
gemeenten en 14 nadeelgemeenten. Stichtse Vecht heeft een voordeel van € 68.490. 
 
Tijdens de Bestuursconferentie is richtinggevend uitgesproken de herverdelingseffecten te 
verzachten door een geleidelijk ingroeimodel te hanteren. De bestuurders zijn van mening, dat het 
haalbaar is om in drie jaar toe te groeien naar het eindbeeld (2020). De voordeelgemeenten zijn 
bereid af te zien van een deel van hun voordeel.  
Gemeenten betalen dan in 2018 hun huidige Jeugdgezondheidszorg- bijdrage en 1/3e deel van het 
voor- of nadeel, in 2019 hun huidige bijdrage en 2/3e deel van het voor- of nadeel. In 2020 betalen de 
gemeenten de uiteindelijke bijdrage. 
Daarnaast zijn er verschuivingen in de maat- en basistaken. Het totaalbedrag blijft hierbij echter wel 
gelijk. 
 
De verschuiving van het takenpakket ziet er voor Stichtse Vecht als volgt uit: 
 
 
Nieuwe productnaam 
 

Huidig pakket Nieuw pakket Bedrag 

DD JGZ 4-18 jaar 
instellingsgebonden 

Basis Basis   11.316 
 

DD JGZ gemeensch.  Basis Basis   45.601 
JGZ 4-18 jaar Basis Basis 445.235 
Contactmomenten 
adolescenten 

Maatwerk Basis   58.585 
 

DD JGZ 0-4 jaar 
instellingsgebonden 

Maatwerk Basis   19.422 
 

JGZ 0-4 jaar (basis) Maatwerk Basis 773.124 
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Verbindende JGZ Maatwerk Basis     8.473 
 

Nuchter Verstand  Maatwerk Maatwerk     3.567 
Stevig Ouderschap Maatwerk Maatwerk   15.348 
Uitvoering JGZ 
coördinatie 

Maatwerk Maatwerk     2.957 

Versterking taal  Maatwerk Maatwerk   15.288 
Coördinatie VIR Maatwerk Maatwerk   17.031 

 
Toeleiden VVE Maatwerk Maatwerk   27.184 
Extra huisvestings 
kosten CB's 

Lokaal verrekend Lokaal verrekend   10.306 
 

Huisvesting 0-4 jaar Lokaal verrekend Lokaal verrekend 168.384 
  Totaal  

€ 1.621.8211 

 
 
De huisvestingskosten worden en blijven lokaal verrekend. 
 
 
Uitgaande van de huidige cijfers ziet de verschuiving er als volgt uit: 
 

 
In de concept begroting 2018, die rond april verstuurd zal worden, zal het complete beeld zichtbaar 
zijn. Het voordeel voor Stichtse Vecht wordt daarin verwerkt. 
 
 
 
21 februari 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 

1 Het voordeel voor Stichtse Vecht is hier nog niet in verwerkt. In de ontwerpbegroting 2018 zal dit 
worden verwerkt. 

Was Wordt 
Basispakket 502.152        31% 1.361.756   84% 
Maatwerk 1.119.669   69%        260.065 16% 
Totaal 1.621.821   1.621.821   
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