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Onderwerp: Vaststelling subsidies 2021 Zorggroep Oude en Nieuwe Land  
 
Voorgesteld besluit 

1. De subsidies die in 2021 aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn verleend vaststellen op: 
a. Jeugdgezondheidszorg € 648.714 
b. Rijksvaccinatieprogramma € 73.293 
c. Algemeen Maatschappelijk Werk € 442.974 

2. De incidentele subsidie die in 2021 aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land is verleend, 
vaststellen op € 61.596. 

3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Vorig jaar verleende u de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) subsidie. Nu het jaar is afgelopen 
is het tijd voor de controle en verantwoording. Op 13 april 2022 ontvingen wij het inhoudelijk 
jaarverslag van ZONL (bijlage 1). Daarna heeft op 24 mei een verantwoordingsgesprek 
plaatsgevonden. Hieruit bleek dat alles goed is uitgevoerd. Daarom kunt u de subsidie nu vaststellen.  
 
Doelstelling 
De jeugdgezondheidszorg draagt bij aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Het 
maatschappelijke werk bestaat uit kortdurende individuele hulpverlening, waardoor een 
probleemsituatie stabiliseert, inwoners zelf weer verder kunnen en zwaardere inzet van zorg niet 
nodig is.  
 
Argumenten 
1.1 De activiteiten zijn uitgevoerd.  

ZONL heeft de activiteiten waarvoor zij de subsidie kreeg, uitgevoerd. Dat zijn de 
jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het algemeen maatschappelijk werk. 
De verantwoording van de werkzaamheden staat in het inhoudelijk en financieel jaarverslag 
(bijlage 1 en 2) en bleek uit het verantwoordingsgesprek dat op 24 mei plaatsvond.  

 
1.2. Aan alle verantwoordingsvoorwaarden is voldaan. 

De besteding van de subsidie en de verantwoording daarover, voldoen aan de voorwaarden. 
Dit blijkt uit de checklist subsidievaststelling (bijlage 3) en door een onafhankelijke accountant 
afgegeven goedkeurende verklaringen bij het financieel verslag. Daarom verzenden we na 
besluitvorming de vaststellingsbrief. Hiermee is het proces geheel verlopen conform de 
daarvoor opgenomen bepalingen in de algemene subsidieverordening gemeente 
Noordoostpolder 2017 en AWB.  

 
2.1 De incidentele middelen worden goed besteed 

De incidentele middelen zijn ingezet ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Momenteel 
werkt ZONL aan het terugdringen van de tekorten. Er worden gesprekken tussen de 
gemeente en ZONL gevoerd om te onderzoeken hoe de jeugdgezondheidszorg in te toekomst 
vormgegeven kan worden, welke keuzes er gemaakt kunnen worden en wat dat kost. Hierbij 
staat het belang van de jeugdige en zijn/haar ouder(s) voorop. Daarnaast vormen de kaders 
uit het Beleidsplan Sociaal Domein en de resultaatafspraken een belangrijk uitgangspunt. 
Omdat we het van belang vonden dat er ook in 2021 uitvoering werd gegeven aan de 
(wettelijke basis) taken voor de jeugdgezondheidszorg en we zagen dat er stappen werden 
ondernomen om de uitvoering van de jeugdgezondheidstaken anders vorm te geven, kwamen 
we tegemoet in het tekort. Zo bleef de kwaliteit en continuïteit van de zorg gewaarborgd.  



 
3.1 Gezien de omvang in takenpakket en middelen is het goed de raad te informeren. 

Er is sprake van een substantieel subsidiebedrag en takenpakket. Daarom is het goed de raad 
over de verantwoording te informeren. Zo kan de raad haar controlerende rol uitvoeren. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Zowel voor de Jeugdgezondheidszorg als het Maatschappelijk Werk is een negatief resultaat 

behaald 
Voor zowel de Jeugdgezondheidszorg als het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft ZONL 
over 2021 een negatief resultaat behaald met betrekking tot de gemeente Noordoostpolder. 
Het tekort voor de Jeugdgezondheidszorg Noordoostpolder is € 19.057. Het negatief resultaat 
ontstond doordat er onvoldoende dekking was voor alle overhead kosten waaronder de kosten 
voor de huisvesting en voor JGZ specifieke software. Voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk Noordoostpolder gaat het om een tekort van € 1.430. Dit kwam voornamelijk door de 
extra inzet van tolken. Wel zijn de tekorten kleiner dan in de voorgaande jaren. ZONL werkt 
aan het terugdringen van de tekorten. Hierover zijn we met hen in gesprek.  

 
Planning/Uitvoering 
ZONL ontvangt na uw subsidiebesluit de vaststellingsbeschikking 2021 (bijlage 4). Daarnaast dient er 
nog een deel van de subsidie ter hoogte van € 61.596 betaald te worden aan ZONL, omdat de 
subsidies niet volledig als voorschot zijn betaald.     
 
Bijlagen 

1. Inhoudelijk jaarverslag JGZ en AMW 2021 van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 
2022041467805). 

2. Jaarrekening 2021 Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 2022041467805). 
3. Controleverklaring (nr. 2022041467805) 
4. Checklist subsidievaststelling 2021 (nr. 2022041467805). 
5. Vaststellingsbeschikking 2021 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Werk (nr. 2022041467805). 

 

 


