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De raad besluit: 

als zienswijze op de ontschotte en collectieve financiering van de JGZ te geven: 
1. de raad onderschrijft de noodzaak om over te gaan naar een ontschotte en collectieve 

financiering 
2. de keuze om te financieren op basis van de verdeelsleutel 'kindaantallen' in plaats van 

'inwoneraantallen' is logisch, transparant en rechtvaardig 

Inleiding: 

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft een voorlopig besluit genomen over een andere 
manier van financieren van de JGZ. Aan de raad is gevraagd om een zienswijze op dit voorlopige 
besluit. 
Dit besluit heeft voor de gemeente Woerden geen nadelig financieel gevolg. 

De JGZ 4-19 jaar wordt altijd al uitgevoerd door de GGD en gefinancierd via de inwonerbijdrage. 
De bijdrage is voor alle gemeenten van de GGDrU gelijk (NB de gemeente Utrecht heeft een eigen 
gezondheidsdienst die de JGZ uitvoert). 
De JGZ 0-4 jaar wordt in de sub-regio Utrecht West sinds 2015 ook door de GGDrU uitgevoerd 
(overgenomen van Careyn). Ook andere sub-regio's in Utrecht hebben de JGZ 0-4 jaar inmiddels 
bij de GGD ondergebracht. De bijdrage die gemeenten daarvoor aan de GGDrU betalen is 
verschillend, historisch gegroeid, gebaseerd op wat de gemeenten betaalden aan de diverse 
eerdere uitvoeringsorganisaties op basis van subsidieafspraken. 
De ongelijkheid in de bijdragen wordt ervaren als onwenselijk en reden voor aanpassing. De keuze 
is gemaakt voor de objectieve en uniforme verdeelsleutel van 'kindaantallen'. Dat betekent een 
wijziging t.o.v. de tot nu toe voor de JGZ 4-18 jaar gehanteerde bijdragen per inwoner. 

Er zijn meer redenen voor aanpassing: 
In de regio Utrecht hebben de gemeenten gekozen voor een integrale werkwijze in de 
jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen. Een integrale werkwijze vraagt dat medewerkers zoveel 
mogelijk voor alle leeftijdscategorieën inzetbaar zijn. Dit betekent dat de bestaande wijze van 
financieren en verantwoorden knelt, omdat deze voor JGZ 0-4 en 4-18 afzonderlijke financierings-

en verantwoordingsstromen kent. Dit is onmogelijk I onwenselijk voor zaken als een 
inloopspreekuur voor 0-12 jarigen, ontwikkeling van chatmogelijkheden voor zowel ouders van 
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kleine kinderen als pubers, beantwoording 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. Hiervoor is een 
ontschotte financiering nodig. 

Daar komt bij dat de minister van VWS besloten heeft 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 
houdt geen radicale koerswijzigingen in, maar legt enkele andere accenten (de mogelijkheid de 
contactmomenten flexibeler in te vullen) en sluit aan bij de veranderingen in het sociale domein, 
zoals aansluiten bij de lokale zorgstructuur. Ook is een aantal taken standaard opgenomen, die in 
sommige gemeenten nu nog apart worden gefinancierd (zoals het digitaal dossier, het 
contactmoment voor adolescenten, lokaal samenwerken en verbindende jeugdgezondheidszorg). 
Extra activiteiten organiseren naast het basispakket (intensivering/maatwerk dus) blijft uiteraard 
mogelijk. 
Deze wijziging in wet- en regelgeving vraagt om een meer collectieve financiering. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad is bevoegd om de zienswijze te geven op de Kadernota en de begroting van de 
GGD op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b. 
De financiering van de JGZ is een belangrijk onderdeel van de nieuwe begroting. 

Beoogd effect: 

Met dit voorstel wordt beoogd de gemeenteraad invloed te laten uitoefenen op het beleid van de 
GGDrU door de zienswijze in te dienen. 

Argumenten: 

1. Overgaan naar ontschotte en collectieve financiering van de JGZ 
Gekozen is voor een integrale JGZ, uitgevoerd door de GGDrU. Deze heeft veel voordelen: 
Vanu i t é é n organisatie, z o n d e r o v e r d r a c h t s m o m e n t e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e organ isa t ies is het 

eenvoudiger om het hele gezin in beeld te hebben, de ontwikkeling de kinderen langdurig te 
volgen en vroegtijdig eventuele risico's te signaleren. 
Vanuit één organisatie met samenwerkende professionals die het gezin kennen, is het handig om 
bijvoorbeeld én een vast aanspreekpunt op school te hebben en tegelijkertijd desgewenst een 
vast bekend gezicht voor het gezin. Vanuit één organisatie met samenwerkende professionals is 
het steviger en zichtbaarder verbinden in het sociale domein en helpend voor de transformatie. 
De bestaande wijze van financieren en verantwoorden knelt, omdat de JGZ 0-4 en 4-18 zo'n 50 
afzonderlijke financierings- en verantwoordingsstromen kent. De gescheiden budgetten 
belemmeren de inhoudelijke beweging, de organisatorische integratie en flexibele inzet(baarheid) 
van medewerkers. Daarnaast is de afzonderlijke financiering niet passend voor activiteiten die een 
heel gezin raken. 

Het uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de JGZ 0-18 jaar in de regio van 
de GGDrU. Daaruit vloeit logischerwijs voort een gezamenlijke financiering. 
Elke gemeente krijgt bovendien hetzelfde pakket dat voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. Wel 
blijft de mogelijkheid voor lokale accenten. Voor de gemeenten Woerden verandert er 
inhoudelijk weinig en financieel niets omdat het voornamelijk gaat om een verschuiving van ons 



maatwerk naar het nieuwe basispakket (zie schema bij Financiering). 

2. Financieren op basis van kindaantallen 
De keuze voor de verdeelsleutel van 'kindaantallen' in plaats van op 'inwoneraantallen' is een 
realistische: gebaseerd op objectieve actuele gegevens, rechtdoend aan demografische verschillen 
van gemeenten. Een rechtvaardige en logische verdeelsleutel, die aansluit op de werklast van de 
JGZ. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft als voorlopig besluit genomen om deze 
verdeelsleutel te gaan hanteren. 
Beide verdeelsleutels hebben voordelige of nadelige effecten voor gemeenten. De 
herverdelingseffecten zouden in het algemeen groter zijn bij de verdeelsleutel 'inwoneraantallen'; 
ook een reden om te kiezen voor de verdeelsleutel 'kindaantallen'. 
De herverdeeleffecten worden deels ook veroorzaakt door een verschil tussen het huidige 
maatwerk en het nieuwe basistakenpakket. Dit is niet van toepassing op Woerden. 
Voor Woerden heeft de keuze voor de verdeelsleutel 'kindaantallen' geen financiële gevolgen 
(C 542,- per jaar, nihil dus). 

De bestuurders willen gezamenlijke financiering in goede solidariteit tot stand brengen. Daarom 
maakt het algemeen bestuur van GGDrU afspraken om gemeenten in de gelegenheid te stellen in 
drie jaar toe te groeien naar het nieuwe financieringsniveau. 

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, los van of er wel of 
niet een probleem is. Wel wordt flexibel ingespeeld op behoeften per kind. Het effect hiervan op 
de benodigde inzet is veel minder groot dan bij bv specialistische hulp. 

Los ervan maar bijna tegelijk met ontschotte en collectieve financiering zijn er nog twee 
bewegingen die het budget JGZ zullen raken, maar waarvan voor alsnog niet bekend is welk effect 
dit heeft: 
- Voor het Rijksvaccinatieprogramma wordt de financieringsstroom gewijzigd. Inplaats van 

betaling van het RIVM aan de GGD, 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 GGD nu nog hanteert, worden aangepast. 

Financiën: 

De voorstellen werken voor GGDrU budgettair neutraal uit. Wel vindt een verschuiving plaats van 
maatwerktaken naar het basispakket van GGDrU. 

Door de verdeling van kosten op basis van kindaantallen wordt de gemeente Woerden formeel 
nadeelgemeente. De afwijking is echter verwaarloosbaar: C 542,- Beter is dus om te stellen dat 
het kostenneutraal uitpakt. 

De verschuiving van takenpakket ziet er voor Woerden als volgt uit: 



Nieuwe productnaam Huidig pakket N ieuw pakket W
oe

rd
en

 

DD JGZ 4-18 jaar i n s t e l l i n g s g e b o n d e n Basis Basis 9.772 
DD JGZ g e m e e n s c h a p p e l i j k dee l Basis Basis 39.520 
JGZ 4-18 jaar Basis Basis 352.544 
C o n t a c t m o m e n t e n ado lescen ten M a a t w e r k Basis 55.703 
DD JGZ 0-4 jaar i n s t e l l i n g s g e b o n d e n M a a t w e r k Basis 16.443 
JGZ 0-4 jaar (basis) M a a t w e r k Basis 654.456 
V e r b i n d e n d e JGZ M a a t w e r k Basis 2.042 
N u c h t e r ve rs tand M a a t w e r k M a a t w e r k 2.226 
Genera l i s t in w i j k t e a m M a a t w e r k M a a t w e r k 13.488 
J e u g d t e a m M a a t w e r k M a a t w e r k 13.017 
Stev ig oude rschap M a a t w e r k M a a t w e r k 37.808 
U i t voe r i ng CJG coö rd i na t i e M a a t w e r k M a a t w e r k 1.267 
Coörd ina t i e v e r w i j s i n d e x M a a t w e r k M a a t w e r k 13.490 
T o e l e i d e n W E M a a t w e r k M a a t w e r k 35.440 
W o e r d e n W i j z e r M a a t w e r k M a a t w e r k 44.264 
Hu isves t ing 0 -4 jaa r Lokaal v e r r e k e n d Lokaal v e r r e k e n d 123.122 

1.414.602 

Was 
Basispakket 
Maatwerk 
Totaal 

401.836 
1.012.766 
1.414.602 

2S^ 
729Ź 

Wordt 
1.130.480 

284.122 
1.414.602 

80
0

Zo 

2096 

De huisvestingskosten worden en blijven lokaal verrekend. 

Uitvoering: 

Wanneer de gemeenteraad besluit de zienswijze vast te stellen zal het college zorgdragen voor de 
verzending van de zienswijze aan de GGDrU. 

Op 30 maart 2017 neemt het AB een definitief besluit inzake de financiering JGZ. 
29 juni 2017 is in het AB de financiële afhechting door vaststelling van de begroting 2018. 
Tussen april en juli 2017 wordt de juridische afhechting door wijzigen van de GR voorbereid. 

Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Geen eerder raadsbesluit. 

Bijlagen: 

16.026106 - GGDrU verzoek om zienswijze ontschotte en gezamenlijk gefinancierde JGZ 
17U.01256 - Brief aan de GGDrU 
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Geachte mevrouw Rigter,   

 
 

 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemen inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

 
Per brief van 15 december 2016 vraagt u de gemeenteraad om een zienswijze op de ontschotte en 
gezamenlijk gefinancierde JGZ.  
 
De gemeenteraad heeft besloten om als zienswijze te geven dat 

- de raad de noodzaak onderschrijft om over te gaan naar een ontschotte en collectieve 
financiering van de JGZ 

- de keuze om te financieren op basis van de verdeelsleutel ‘kindaantallen’ in plaats van 
‘inwoneraantallen’ een logische, transparante en rechtvaardige is.  

 
Mocht u vragen hebben over de zienswijze dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw 
(leeuw.a@woerden.nl), telefonisch bereikbaar op nummer 06 3511 3543.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
College en Burgemeester en wethouders,  
 

De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 
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