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Voorgesteld besluit 
1. De subsidies 2019 aan Zorggroep ONL vaststellen op € 1.631.437: 

a. Jeugdgezondheidszorg €  618.367 
b. Rijksvaccinatieprogramma €  69.873 
c. Maatschappelijk werk €    422.250 
d. Sociaal Team NOP  €  520.947 

2. De raad informeren. 
 
 
Inleiding 
Op 15 april 2019 is het inhoudelijk verslag in het kader van de taken Algemeen Maatschappelijk Werk 
en Jeugd Gezondheidszorg 0-4 jaar van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontvangen. Daarna heeft 
op 11 juni het verantwoordingsgesprek plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot een positieve 
vaststellingsbeoordeling van de dienstverlening geleverd gedurende 2019. In juni is ook het financieel 
jaarverslag daaraan toegevoegd en vervolgens besproken op 29 juni. Dit heeft niet geleid tot andere 
inzichten. U kunt nu overgaan tot de formele vaststelling. 
 
Doelstelling 
Het vaststellen van een rechtmatige besteding van  de aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
verleende subsidies te weten, Jeugdgezondheidszorg (basistaken uniformdeel en maatwerkdeel), 
Algemeen Maatschappelijk Werk en afzonderlijk gesubsidieerde activiteiten en projecten in het jaar 
2019. Conform de daarvoor opgenomen bepalingen in de algemene subsidieverordening gemeente 
Noordoostpolder 2017 en de AWB. 
 
Argumenten 
1a.1 De activiteiten Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar uniform deel en maatwerkactiviteiten zijn 

uitgevoerd  
De subsidie Jeugdgezondheidszorg deel kan conform het verleende bedrag worden 
vastgesteld omdat de activiteiten volgens de doelstellingen en het programma (wettelijk 
vastgestelde consultatiebureaucontacten/inentingen en huisbezoeken) en de 
maatwerkactiviteiten (prenataal overleg, integrale vroeghulp, stevig ouderschap, mama’s in de 
dop en moeders ontmoeten moeders speciaal) zijn uitgevoerd. De verantwoording van de 
werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het inhoudelijke en het financieel jaarverslag 2019. 

 
1b.1 Het Rijksvaccinatieprogramma is uitgevoerd 

De subsidie voor het Rijksvaccinatieprogramma deel kan conform het verleende bedrag 
worden vastgesteld, omdat dit volgens afspraken is uitgevoerd. De inhoudelijke en financiële 
verantwoording van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het inhoudelijke en het 
financieel jaarverslag 2019. 

 
1c.1 Het Algemeen Maatschappelijk Werk is uitgevoerd 

Deze subsidie kan conform het verleende bedrag worden vastgesteld omdat de activiteiten 
conform de doelstellingen en de productieafspraken zijn uitgevoerd. De verantwoording van 
de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het inhoudelijk en het financieel jaarverslag 2019. 

 
1d.1 Sociaal Team NOP 



Deze subsidie kan conform het verleende bedrag worden vastgesteld omdat de activiteiten 
conform de doelstellingen en de productieafspraken zijn uitgevoerd. De verantwoording van 
de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het inhoudelijk en het financieel jaarverslag 2019. 
En men heeft een actieve bijdrage geleverd in de doorontwikkeling van de Sociale Teams. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Zowel op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg als het Maatschappelijk Werk is een negatief 

financieel resultaat behaald 
Bij controle van de jaarrekening is gebleken dat voor zowel de Jeugdgezondheidszorg als het 
Algemeen Maatschappelijk Werk een negatief financieel resultaat is behaald. Over-all heeft 
het concern Zorggroep Oude en Nieuwe Land wel een positief resultaat, dus de verliezen zijn 
gecompenseerd door andere bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geen effect op de vaststelling van 
de subsidie over 2019. 
 
Het tekort in 2019 voor de Jeugdgezondheidszorg bedraagt € 100.843. En het tekort voor het 
Algemeen Maatschappelijk Werk bedraagt € 27.283. In 2020 gaat Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land, in samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder, aan de slag met een 
toekomstplan. Daarbij wordt er gekeken naar welke activiteiten in welke vorm uitgevoerd 
kunnen worden, passend binnen het subsidiebudget.  

 
Planning/Uitvoering 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontvangt direct na uw subsidiebesluit de vaststellingsbeschikking 
2019. De subsidies zijn in 2019 al volledig als voorschot uitbetaald.  
 
Bijlagen 

1. Inhoudelijk jaarverslag JGZ en AMW 2019 van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 
0171170640). 

2. Financiële verantwoording 2019 Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 0171185935). 

3. Checklist subsidievaststelling 2019 (nr. 0171201425). 

4. Vaststellingsbeschikking 2019 Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en Algemeen Maatschappelijk 
Werk (nr. 0171201955). 

 


