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Voorgesteld besluit
1. Zorggroep Oude en Nieuwe Land op basis van artikel 4.29 Awb en in samenhang 

met artikel 1 van de ASV voor 2020 een totale subsidie van € 1.183.534 verlenen 
voor de volgende taken: 
1.1. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) € 660.909
1.2. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) € 451.303
1.3. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 71.322;

2. Op grond van artikel 4:95 Awb en in samenhang met artikel 9 van de 
subsidieregeling financiën en reservevorming, de onder één verleende subsidies 
bevoorschotten in vier gelijke termijnen in maart, april, juli en oktober 2020;

3. Hiervoor aanvullend incidenteel € 50.000 van de beschikbare ontwikkelmiddelen 
Volksgezondheid in zetten;

4. Een deel van de subsidieaanvraag 2020 afwijzen voor een bedrag van
a. Jeugdgezondheidszorg € 121.692
b. Algemeen Maatschappelijk Werk € 45.628
c. Rijksvaccinatieprogramma € 3.963;

5. De raad informeren. 

Inleiding
Op 4 november 2019 hebben we de subsidieaanvraag van Zorgroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL) ontvangen. Deze subsidieaanvraag is beduidend hoger dan de subsidie die 
in 2019 is verleend. En eveneens hoger als het aan ZONL afgegeven kader. Op basis van 
deze aanvraag zijn er meerdere gesprekken gevoerd met ZONL, waarin is onderzocht hoe 
zij tot deze aanvraag zijn gekomen. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat de 
subsidieaanvraag om verschillende redenen hoger is uitgevallen.

Zo zijn tot 2020 niet alle medewerkers meegenomen in de begroting, zijn de 
medewerkers meegenomen tegen te lage loonkosten en wordt men in 2020 net als in 
2019 met forse cao-stijgingen geconfronteerd, die boven onze indexaties liggen.

Aan ZONL is gevraagd welke keuzes er gemaakt kunnen worden in de organisatie en in 
de uitvoering van de AMW- en JGZ-taken. In de komende maanden hebben we 
gesprekken met ZONL om te kijken hoe zij het AMW en de JGZ in de toekomst vorm willen 
geven, welke keuzes er te maken zijn en welke structurele kostenstijging daarmee te 
vermijden is. 

Doelstelling 
ZONL levert een bijdrage aan de realisatie van versterking van de (preventieve) 
ondersteuningsstructuur in het sociaal domein en het uitvoeren van de wettelijke taak 
Jeugdgezondheidszorg.

Argumenten
1.1 Er is toereikend budget in de programmabegroting 2020 voor 1.1 t/m 1.3.

Het subsidiebedrag voor de taken 1.1 t/m 1.3 van € 1.183.534 valt binnen de 
daarvoor aangegeven ramingen in de programmabegroting 2020. 

1.2 Hiermee wordt de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Basistaken Uniform deel 
uitgevoerd 



Het Uniform deel van de Basistaken bevat alle wettelijk voorgeschreven 
contactmomenten in deze leeftijdsgroep. Naast de vaste contactmomenten zijn er 
extra huisbezoeken en consulten voor gezinnen die extra aandacht nodig hebben.

1.3 Hiermee wordt het Algemeen Maatschappelijk Werk uitgevoerd
Het AMW bevat de werkzaamheden die regulier worden uitgevoerd voor iedere 
inwoner met een hulpvraag zowel individueel als in gezins- of 
samenlevingsverband. 

1.4 Het Rijk heeft de middelen voor vaccinatie overgedragen aan de gemeenten
Vanaf 1-1-2019 zijn gemeenten individueel bestuurlijk en budgettair 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De 
subsidie van € 71.322 is gebaseerd op de verwachte vaccinatiegraad. Deze 
afspraken over RVP 0-4 jaar zijn in 2019 vastgelegd in een 3 jarige overeenkomst. 
En vanwege de onzekerheid van de werkelijke aantallen is afgesproken het bedrag 
op basis van nacalculatie vast te stellen.

3.1 ZONL heeft in het verleden met onjuiste aannames gewerkt
Op basis van intern onderzoek is ZONL erachter gekomen dat een administratief 
medewerker in het verleden niet is meegenomen in de begroting. Deze is voor 
2020 wel in de aanvraag meegenomen. En dat ZONL altijd heeft gerekend met 
gemiddelde lonen, terwijl veel medewerkers hoger zijn ingeschaald en de 
berekeningen met gemiddelden niet kloppen. Ook heeft ZONL een veel grotere 
cao-stijging dan de door Noordoostpolder vastgestelde indexering. Dit maakt dat 
uit coulance en vanwege kwaliteitsbehoud van het AMW en JGZ, en in afwachting 
op het toekomstplan, een incidentele bijdrage in de meerkosten als passend mag 
worden verondersteld. 

3.2 Extra incidentele middelen zijn beschikbaar
Binnen het taakveld Volksgezondheid, waar JGZ onder valt en het zwaartepunt van 
het financiële verschil zit, zijn in de begroting 2020 middelen beschikbaar gesteld 
ten behoeve van ontwikkeling. 

3.3 De uitvoering betreft een wettelijke taakcontinuiteit en is van belang
De extra middelen dragen bij in het het ontstane tekort en zo borgen wij de 
zorgcontinuiteit. Het Uniform deel van de Basistaken bevat alle wettelijk 
voorgeschreven contactmomenten in deze leeftijdsgroep. 

4.1 ZONL vraagt meer subsidie dan u kunt geven
Voor iedere subsidieregeling is een maximum ingesteld, een subsidieplafond. 
Ondanks de incidentele bijdrage gaat de aanvraag daar overheen. Dat hogere deel 
kunt u niet verlenen. U moet het afwijzen. 

Kanttekeningen
1.1 Vanwege de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag heeft besluitvorming 

over deze verlening langer geduurd.
De gesprekken over de subsidie voor het AMW en de JGZ voor 2020 hebben meer 
tijd in beslag genomen, waardoor het definitieve subsidiebedrag pas nu bekend is. 
ZONL is hiervan op de hoogte. 

1.2       De dienstverlening ten behoeve van het sociaal team maakt geen onderdeel uit     
           van deze aanvraag

In voorgaande jaren maakte ook de inzet van het Sociaal Team onderdeel uit van 
de subsidie. Voor dit onderdeel wordt vanwege de ontwikkelingen op dit gebied 
voor 2020 gebruik gemaakt van een opdracht. 

3.1 Er dient gewerkt te worden aan een toekomst plan voor het AMW en JGZ
Uit de ingediende aanvraag blijkt dat volgens ZONL het benodigd budget voor de 
bestaande dienstverlening beduidend hoger moet zijn. Gezien de ontwikkelingen 
binnen het Sociaal Domein is daar niet direct ruimte voor. Daarom zal met ZONL 



gekeken worden naar de aard, omvang en organisatie van de dienstverlening om 
zo een kostenstijging te voorkomen. 

Planning/Uitvoering
De uitvoering van de activiteiten heeft betrekking op het begrotingsjaar 2020. ZONL  
ontvangt na het besluit de subsidiebeschikking 2020.

Bijlagen
1. Subsidie aanvraag 2020  (Key2Zaken: 017157089)
2. Subsidiebeschikking 2020 (Key2Zaken: 017157089)
3. Format resultaatsturing subsidie 2020 (Key2Zaken: 017157089)


