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Portefeuillehouder P. van Zwanenburg 

Doel 

(geanonimiseerd)

Kennis nemen van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde 

begrotingswijzigingen 2022, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 

gemeenschappelijke regeling Gezondheid. 

Voorstel 

Geen zienswijze indienen, omdat het om een interne administratieve verschuiving van 

middelen gaat. 

Argumenten 

Public Health Jeugd (PHJ) omvat "Loes opvoedondersteuning" "Zwanger in Twente" en 

“cursusaanbod voor opvoeders en professionals". 

Tot 1 juli 2022 namen niet alle gemeenten in Twente deel aan dit programma. Gemeente Hof 

van Twente doet al jaren me aan dit programma en wij financierden dit programma vanuit het 

maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg. Omdat vanaf 1 juli 2022 wel alle gemeenten deel 

gaan nemen kan het bedrag worden opgenomen in de reguliere begroting van de GGD. 

Voor ons betekent dat een bedrag van het maatwerkdeel kan worden overgeheveld naar het 

reguliere deel voor Jeugdgezondheidszorg. Het kost geen extra geld. 

Prenatale huisbezoeken. 

Met de wijziging van de wet Publieke Gezondheid krijgen gemeenten per 01-01-2022 vanuit 

het Riĳk de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheid (JGZ) aan te bieden 

aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in hun gemeente in een kwetsbare situatie. De 

gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor 

de gemeente de JGZ uitvoert. Wij ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. Het Riĳk heeft 

echter een andere verdeelsleutel dan de verdeelsleutel die in Regio Twente wordt 

gehanteerd. Voor ons betekent dit dat wij € 8.382,- ontvangen en de kosten voor ons zijn 

€9.589,- per jaar. In dit geval zijn wij een nadeel gemeente. Het verschil van € 1.207 kan 

worden gedekt uit het maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg. 

Risico’s 

Geen 

Alternatieven 

Wel een zienswijze indienen. 



Vervolg 

Als de raad conform het advies van ons college besluit zal het AB lid van OLG Twente het 

besluit mededelen in de AB vergadering van 8 december 2021. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burggmeester, 

    

  

   

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

. Nauta-van Moorsel MPM 

Bijlagen: 

1. Brief Regio Twente met verzoek om zienswijzen over de voorgenomen 

begrotingswijzigingen 2022 

. Voorgenomen begrotingswijziging Public Health Jeugd 
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3. Voorgenomen begrotingswijziging prenataal huisbezoek 


