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Voorgesteld besluit
1. Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) voor 2021 een incidentele subsidie van € 61.596 te 

verlenen ten behoeve van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. 
2. De raad informeren

Inleiding
Zorggroep Oude en Nieuwe Land voert de jeugdgezondheidszorg uit voor jeugdigen van 0 tot 4 jaar in 
Noordoostpolder. Hiervoor ontvangen zij subsidie. Op 16 november 2020 hebben we de 
subsidieaanvraag van ZONL voor 2021 ontvangen. De subsidieaanvraag lag hoger dan het 
vastgestelde subsidieplafond vanuit de gemeente en voorgaande subsidieaanvragen. Op 4 maart 
2021 heeft u subsidie ter hoogte van het vastgestelde subsidieplafond hiervoor verleend. In dit 
voorstel is de verwachting aangegeven later dit jaar bij u terug te komen voor incidentele middelen.  

Argumenten
1.1 Incidentele middelen zijn nodig om de kwaliteit en continuïteit van zorg te borgen

Samen met ZONL is er kritisch gekeken naar de taken binnen de jeugdgezondheidszorg. 
Eerder zijn er welzijnstaken van ZONL overgedragen naar Carrefour. Het huidige aanbod 
dient behouden te worden om zo goede zorg voor jeugdigen en hun ouder(s) te kunnen blijven 
bieden en uitvoering te blijven geven aan de wettelijke basistaken voor de 
jeugdgezondheidszorg.

1.2 Er is budget beschikbaar 
Via de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging is er door de gemeenteraad incidenteel extra 
budget vrijgemaakt ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. 

2.1 Gezien de omvang in takenpakket en middelen is het goed de raad te informeren
Voor ZONL is er sprake van een substantieel subsidiebedrag en takenpakket. Mede daarom is
het goed de raad ook hierover te informeren. Zo kan de raad haar controlerende rol uitvoeren.

Kanttekeningen
De kosten voor de jeugdgezondheidszorg liggen hoger dan gewenst
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 
vormgeven kan worden, welke keuzes er gemaakt kunnen worden en welke kosten daarmee gepaard 
gaan. Hierbij staat het belang van de jeugdige en zijn/haar ouder(s) voorop en vormen de kaders van 
het Beleidsplan Sociaal Domein en de resultaatafspraken het uitgangspunt. Omdat we het van belang 
vinden dat er ook in 2021 uitvoering wordt gegeven aan de (wettelijke basis) taken voor de 
jeugdgezondheidszorg en we zien dat er stappen worden ondernomen om de uitvoering van de 
jeugdgezondheidstaken anders vorm te geven, komen we tegemoet in het tekort.

Planning/Uitvoering
Na het besluit ontvangt ZONL de subsidieverleningsbeschikking voor deze incidentele subsidie. 
Daarnaast blijven we met ZONL in gesprek over het toekomstscenario. 

Bijlagen
1. Subsidiebeschikking (Liber: 2021102810379)


