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Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 04-07-2017 
 

Portefeuillehouder: H. Berends 

Behandelend ambtenaar: Evelyn Kuiper 
Doorkiesnummer:  
E-mail adres: E.Kuiper@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1  

 
Onderwerp 
Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg) 
 
 
Gevraagd besluit 
1. Akkoord gaan met het structureel verhogen budget ICARE Jeugdgezondheidszorg met  
    € 42.000,-; 
2. Dit voor 2017 incidenteel te dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI); 
3. Voor 2018 en verder dit structureel mee te nemen bij de meerjarenbegroting. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Sinds 2012 heeft de gemeente Tynaarlo de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ondergebracht bij 
ICARE. De dienstverlening van ICARE bestaat uit twee onderdelen. Een uniform deel en een 
maatwerkdeel. De producten uit het uniform deel betreffen taken en activiteiten die conform de Wet 
Publieke Gezondheid, het besluit publieke gezondheid en de Richtlijn Contactmomenten 
Jeugdgezondheidszorg. Het maatwerkdeel betreft specifieke activiteiten voor de CJG doelgroep en 
de prenatale zorg. 
 
Subsidieverzoek 2017-2020 
ICARE heeft eind 2016 een subsidieverzoek ingediend voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 
voor de periode 2017-2020. Deze aanvraag is beoordeeld en toen  (nog) niet akkoord bevonden.  
Reden hiervoor was dat de onderbouwing voor het budget wat meer dan voorgaande jaren  werd  
gevraagd, voor de gemeente niet voldoende was. 
 
Omdat ICARE JGZ wel al diensten verleent vanaf januari 2017 heeft het college  op 20 juni 2017 
wel besloten om het reguliere subsidiebedrag beschikbaar te stellen.  
 
Over het bedrag dat zij meer vragen is vervolgens (bestuurlijk) overleg geweest. Op basis van dit 
overleg en de afspraken die zijn gemaakt wordt nu het voorstel aan u gedaan alsnog het hogere 
budget voor het uniforme deel beschikbaar te stellen. 
 
 
Nieuwe financieringsstructuur en maatwerkdeel 
Zoals aangegeven gaat dit voorstel over het uniform deel. ICARE JGZ verricht ook taken in het 
maatwerk deel. Dit betreft specifieke activiteiten voor de CJG doelgroep en de prenatale zorg. 



 
 
 

 
Daarnaast is er een en ander veranderd ten aanzien van de taken Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
Per 1 januari 2015 is de Wet Publieke Gezondheid aangepast In het Besluit Publieke gezondheid 
zijn de taken van de JGZ opnieuw bepaald. Het basispakket van de JGZ spreekt nu niet meer van 
een uniform deel en een maatwerkdeel. Dit laat natuurlijk onverlet dat gemeenten altijd 
maatwerkdiensten kunnen afnemen bij ICARE. 
 
Wat dit nu precies betekent voor de gemeenten die bij ICARE zitten en bij de GGD en de gemeente 
Tynaarlo in het bijzonder is nu nog niet helder. Belangrijk is bv. om te weten of er financiële 
effecten zijn en wat deze effecten dan eventueel zijn. Omdat het gaat om 0-18 jarigen is ook 
belangrijk om te weten wat de effecten zijn bij de GGD gemeenten. Daarnaast worden de diensten 
voor de 5-18 jarigen wel bij de GGD afgenomen. 
 
Ook deze ontwikkeling zal betrokken worden bij de gesprekken die gaan plaatsvinden met ICARE 
JGZ. Een uitkomst zou kunnen zijn dat bepaalde taken die nu in het maatwerk deel zitten, binnen 
het uniform deel uitgevoerd moeten gaan worden. 
 
Mocht dit leiden tot financiële gevolgen, dan zullen wij dit uiteraard aan u voorleggen. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor publieke 
gezondheidszorg, waaronder jeugdgezondheidszorg. Voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar heeft 
ICARE een subsidieverzoek ingediend. Dit subsidieverzoek voor het uniforme deel (er is ook nog 
een maatwerk deel) is veel hoger dan in 2016. Hierover is een bestuurlijk overleg geweest. N.a.v. 
dit overleg en nadere gemaakte afspraken het hogere subsidieverzoek beschikbaar stellen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Niet van toepassing. 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De dienstverlening heeft betrekking op het jaar 2017. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Benodigd budget                                          € 422.508,00 
Beschikbaar gesteld budget (20-06-2017)   € 380.644,24 
Tekort                                                           € 41.863,76 ->  42.000,- structureel 
 
Dekking 
Binnen de begroting is geen rekening gehouden met dit bedrag. Voor 2017 wordt voorgesteld om 
de bijdrage incidenteel ten laste te brengen van de ARGI. Voor 2018 en verder is het voorstel om 
het mee te nemen in de meerjarenbegroting. Dit betekent een verslechtering van het 
begrotingsresultaat met € 42.000,- 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, Burgemeester 

 
 
 

Mr. J. Th. Van Nieukerken, Gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 
 
Betreft: Subsidie 2017 ICARE Jeugdgezondheidszorg 
 
Raadsvoorstel  
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overwegende dat de gemeente conform de Wet Publieke Gezondheid, het besluit publieke gezondheid en de 
Richtlijn Contactmomenten Jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk is voor de Jeugdgezondheidszorg 
 
Gelet op artikel 5 uit de  Wet Publieke Gezondheid, 
 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. Met een bedrag van € 42.000,- de begroting Jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door ICARE 
JGZ, structureel te verhogen. 

2. Dit voor 2017 incidenteel te dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI); 
3. Voor 2018 en verder dit structureel mee te nemen bij de meerjarenbegroting. 

 
 
 

  Vries, 12 september 2017 
 
 

 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

voorzitter 

mr. B. Slofstra, 
 
 
 

plv. griffier 


