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Onderwerp: Vaststelling subsidies 2020 Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

Voorgesteld besluit
1. De subsidies 2020 aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land conform de verleende bedragen 

vaststellen op € 1.183.534. 
a. Jeugdgezondheidszorg € 660.909
b. Rijksvaccinatieprogramma € 451.303
c. Algemeen Maatschappelijk Werk € 71.322

2. De raad informeren.

Inleiding
Op 14 april 2021 is het inhoudelijk verslag in het kader van de taken Algemeen Maatschappelijk Werk 
en Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) ontvangen. Waarna 
op 31 mei het verantwoordingsgesprek heeft plaatsgevonden. Hieruit bleek dat alles goed is 
uitgevoerd. Daarom kunt u de subsidie nu vaststellen. 

Doelstelling
Vaststelling 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 2020 conform de daarvoor 
opgenomen bepalingen in de algemene subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2017 en de 
AWB.

De jeugdgezondheidszorg draagt bij aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Het 
maatschappelijke werk bestaat uit kortdurende individuele hulpverlening, waardoor een 
probleemsituatie stabiliseerd, inwoners zelf weer verder kunnen en zwaardere inzet van zorg niet 
nodig is. 

Argumenten
1.1 De activiteiten zijn uitgevoerd. 

Het subsidiedeel voor de jeugdgezondheidszorg kan conform het verleende bedrag worden 
vastgesteld omdat de activiteiten (wettelijk vastgestelde consultatiebureaucontacten, 
inentingen en huisbezoeken) en de maatwerkactiviteiten (prenataal overleg, integrale 
vroeghulp, stevig ouderschap, mama’s in de dop en moeders ontmoeten moeders) zijn 
uitgevoerd. Ook de subsidie voor het Rijksvaccinatieprogramma en Algemeen 
Maatschappelijk Werk kunnen vastgesteld worden, omdat de activiteiten conform de 
doelstellingen en de productieafspraken zijn uitgevoerd. De verantwoording van de 
werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het inhoudelijke en het financieel jaarverslag 2020.

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 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 subsidieverordenign gemeente Noordoostpolder 2017 en AWB. 

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



Er is sprake van een substantieel subsidiebedrag en takenpakket. Mede daarom is het goed 
de raad voer de verantworoding 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 2020 een negatief resultaat behaald. Het tekort voor de Jeugdgezondheidszorg is € 
57.078 en voor het Algemeen Maatschappelijk Werk € 26.146. ZONL werkt aan het terug 
dringen van de tekorten. We zijn ook met hen in gesprek over de jeugdgezondheidszorg in te 
toekomst, met de keuzes en de kosten daarvan. De Zorggroep werkt haar plannen uit in een 
toekomstplan.

Planning/Uitvoering
Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontvangt direct na uw subsidiebesluit de vaststellingsbeschikking 
2020. De verstrekte subsidies in deze nota genoemd zijn in 2020 volledig als voorschot uitbetaald. 

Bijlagen
1. Inhoudelijk jaarverslag JGZ en AMW 2020 van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 

202104151797).
2. Jaarrekening 2020 Zorggroep Oude en Nieuwe Land (nr. 202104151797).
3. Checklist subsidievaststelling 2020 (nr. 202104151797).
4. Vaststellingsbeschikking 2020 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Werk (nr. 202104151797).


