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Voorstel
1.

De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 van de Regio Gooi en Vechtstreek door de
raad vast te laten stellen.

2.

De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 regio GV kenbaar te maken bij de Regio
Gooi en Vechtstreek.
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Samenvatting
De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin per programma de inhoudelijke
en financiële ontwikkelingen staan. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via
begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage dan legt de
Regio GV conform de statuten deze begrotingswijzigingen om een zienswijze voor aan de
gemeenteraden. In de nu voorgelegde begrotingswijziging gaat het om € 182.000 hogere lasten voor
2021, waarvan € 72.000 ten laste van Hilversum komt. Structureel gaat het om lagere bedragen. De
kosten worden gemaakt voor:
1. enkele taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin;
2. werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring;
3. een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards
van de gemeente Hilversum.
Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten.
Voorgesteld wordt geen opmerkingen ten aanzien van ingediende begrotingswijzing 2021-10
bestuursrapportage 2021 in te dienen.

Inleiding
Vanuit het Rijk worden de volgende taken jeugdgezondheidszorg taken aan de gemeenten overgedragen
a. met ingang van 1 januari 2021 de vaccinatie tegen meningokokken uit te voeren;
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY)
overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds
eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).
b. in 2021 de ‘informed consent’ procedure rijksvaccinatieprogramma te implementeren;
In 2021 eenmalig een bedrag toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent
procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de
registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming
voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM.
c. met ingang van 1 januari 2022 uitvoering te geven aan het prenataal huisbezoek.
Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel
‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’6. Naar verwachting treedt het
wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te
bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het
van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen
gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen
in een kwetsbare situatie.
d. met ingang van 1 januari 2022 de uitbreiding van de HPV vaccinatie uit te voeren.
De regiogemeenten ontvangen van het Rijk middelen in het Gemeentefonds om de uitbreiding van het
takenpakket mee te bekostigen.
Kosten voor de werkzaamheden van de rechtmatigheidsverklaring en een koppeling tussen het digitaal
leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de gemeente Hilversum zijn niet
opgenomen in Rijkmiddelen.

Probleemstelling/doel
Uitvoering van de landelijke uitbreiding van het takenpakket jeugdgezondheidszorg.

Argumenten
1.1 Uitbreiding Het gemeentelijk takenpakket op het terrein van de jeugdgezondheidszorg.
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten zijn verplicht de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma onder te brengen bij de instelling die de Jeugdgezondheidszorg
uitvoert. Voor de regiogemeenten is dat Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.
1.2 Financiële middelen
De verwachting is dat de Rijksvergoeding in het gemeentefonds passend is voor de structurele taakuitbreiding bij
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. De kosten voor de extra werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring
en een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de

gemeente Hilversum door de Regio GV worden gedekt binnen bestaande budgetten van de gemeente
Hilversum.

Financiën, middelen & capaciteit
De begrotingswijziging 2021-10 van de Regio GV gaat in totaal over € 182.000 in 2021 (vanaf 2022 zijn de bedragen
lager). De gemeentelijke bijdrage van Hilversum stijgt hierdoor met € 72.000 in 2021 (vanaf 2022 zijn de bedragen
lager).

Voor de taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin (onderdelen 2,3,4 in onderstaande tabel) hebben de gemeenten bij de
meicirculaire 2021 extra middelen in de algemene uitkering ontvangen. De verwachting is dat de Rijksvergoeding in
het gemeentefonds passend is voor de structurele taakuitbreiding bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. De
gemeenten sluizen de ontvangen rijksmiddelen 1 op 1 door naar de Regio GV.
De andere kosten (onderdelen 1 en 5 in onderstaande tabel) kunnen worden gedekt binnen andere budgetten
(automatisering, digitaal leefplein) van de gemeente Hilversum.

Uitvoering
Na raadsbehandeling op 8 december 2021 zal de zienswijze naar de Regio worden gestuurd.
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W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage(n)
1. Zienswijze Hilversum
2. Concept raadsbesluit
3. Brief Regio GV incl. begrotingswijziging 2021-10 Regio GV Bestuursrapportage 2021
4. Bestuursrapportage 2021 Regio GV

