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Geachte raadsleden,
Langs deze weg beantwoorden wij de vragen van het CDA inzake de 1ste begrotingswijziging 2019
GGD Zuid Limburg. Er kan mogelijk wat onduidelijkheid ontstaan doordat de CDA fractie spreekt over
tweede begrotingswijziging. De vragen hebben echter betrekking op de 1ste begrotingswijziging 2019
GGD Zuid Limburg, waarmee de gemeenteraad in de vergadering van 25 oktober 2018 bij wijze van
zienswijze heeft ingestemd.
Vragen inzake jeugdgezondheidszorg
1.

kunt u ons uitleggen waarom nu pas een voorstel voorligt terwijl het AB reeds op 5 juli tot een wij
ziging van de begroting heeft besloten;

De begrotingswijziging die het AB op 5 juli heeft vastgesteld, heeft betrekking op het kalenderjaar
2018. De begrotingswijziging die nu voorligt heeft betrekking op het jaar 2019. Het is een bewuste
keuze geweest beide begrotingswijzigingen niet gecombineerd aan te bieden, om hiermee de nieuwe
gemeenteraden in positie te brengen hun zienswijze te geven over dit dossier en te vermijden dat de
‘oude’ gemeenteraden het beleid bepalen voor de nieuwe raadsperiode.
2.

de toename van het aantal kinderen en jeugdigen zo wordt aangegeven is meer dan de prognose
van enkele járen geleden. Kunt u ons uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en waarom die prog
nose niet bijgesteld wordt als je voor de derde opeenvolgende jaar met een voorstel voor bij ra
men komt;

Enkele járen geleden is een inschatting (prognose) gemaakt van het aantal kinderen en jeugdigen. Er
blijken meer kinderen en jeugdigen te zijn dan destijds is ingeschat.
De JGZ wordt gefinancierd op basis van een lumpsum bedrag. Er is in de huidige financieringssyste
matiek geen mogelijkheid om prognoses tussentijds bij te stellen. Dit wordt als aandachtspunt meege
nomen voor het meerjarenperspectief 2020 - 2023.
3.

kunt u ons uitleggen waarom de huidige begroting niet meer toereikend en ook niet meer goed in
gericht is voor deze veranderende omstandigheden;

Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er meer kinderen zijn dan eerder geprognosticeerd. Anderzijd^ is in het dagelijks werk veel veranderd. Dit mede als gevolg van de decentralisaties en de
vernieuwingen in het onderwijs. Werkwijzen moeten hierop worden aangepast.
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4.

Hoe wordt voorkomen dat dit niet een structurele verhoging wordt nu alleen nog maar mogelijkhe
den worden verkend;

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft recent ingestemd met een plan van aanpak waarin een
concreet voorstel wordt gedaan om te komen tot één JGZ in Zuid Limburg en is daarmee de fase van
verkenning voorbij.
5.

De meerkosten bedragen C 7.575,-. Hoe wordt dit gedekt? Is er ruimte in de begroting 2019 of
schieten we al het eerste gat in een nog niet vastgestelde begroting?

De meerkosten worden gedekt uit de middelen die begroot zijn voor de GGD Zuid Limburg. Er is geen
sprake van een gat in de begroting 2019.
Vragen inzake Veilig Thuis
1.

Is hier een risico analyse op losgelaten en wat wordt mogelijk naar onze gemeente doorberekend',

De instroom bij Veilig Thuis laat een grillig beeld zien. Er is landelijk een prognose gemaakt van de
impact die de wetswijziging heeft op het aantal meldingen, gekoppeld aan de financiën die hiermee
samenhangen. De gevraagde extra middelen (die betaald worden via de centrumgemeenten) zijn
hierop afgestemd. Mocht de instroom groter zijn dan geraamd, zal dit via de nu geldende financiële
afspraken, op basis van een bijdrage gebaseerd op budget Wmo/jeugd worden verrekend. De hoogte
van deze bijdrage is momenteel niet bekend.
2.

Welke extra kosten zijn te verwachten op lokaal niveau in het sociaal domein.

Het gaat hierbij om personele kosten voor de inzet van Team Jeugd en kosten die samenhangen met
de inhuur van Trajekt voor het oppakken van de huiselijk geweld meldingen waar geen kinderen bij
betrokken zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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