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1. Het college besluit in het kader van de extra inzet jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (voorheen

pluspakket) de GGD Kennemerland voor 2011 subsidie toe te kennen voor
a. inzet op zorgscholen: € 45.000,--
b. inzet in het speciaal onderwijs € 271.080,--

2. Het college besluit voor de uitvoering van het hygiënisch woningtoezicht en de zorgcoördinatie
de GGD Kennemerland voor 2011 een subsidie toe te kennen van € 300.500,--

3. De kosten van het besluit bedragen € 616.580,--. Het besluit wordt gedekt uit programma 3
Welzijn, Gezondheid en Zorg.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp
Subsidieverlening GGD voor extra inzet jeugdgezondheidszorg en
hygiënisch woningtoezicht
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DOEL: Besluiten
De specifiek Haarlemse inzet van de GGD werd tot 2011 lumpsum gefinancierd uit het pluspakket. De
financiering van deze inzet wordt omgezet in subsidie voor de afzonderlijke onderdelen. Het college is
bevoegd te besluiten over subsidieverlening.
De commissie Samenleving wordt actief geïnformeerd over deze subsidieverlening.
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Onderwerp: Subsidieverlening GGD voor extra inzet jeugdgezondheidszorg en
hygiënisch woningtoezicht
Reg. Nummer: 2011/235780

1. Inleiding
Naast de algemene inzet van de GGD voor alle gemeenten in de regio, bekostigd uit
de inwonersbijdrage, levert de GGD specifiek gemeentelijke inzet voor Haarlem.
Dit werd tot 2011 via een lump-sum bedrag gefinancierd, het zogenaamde
pluspakket. De gemeentelijke inzet wordt met ingang van 2011 per onderdeel
beschreven en omgezet in een subsidie.
Het financieel uiteenrafelen van de diverse onderdelen van het pluspakket heeft de
nodige tijd gevergd en daarom kan pas nu een voorstel voor subsidieverlening
worden aangeboden. In dit voorstel gaat het om de extra inzet van de GGD bij de
jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar en het hygiënisch woningtoezicht met
zorgcoördinatie. De uiteenrafeling heeft ook duidelijk gemaakt dat de afspraken
over de inzet van de GGD ook inhoudelijk aan vernieuwing toe zijn. Dit wordt
momenteel uitgewerkt en leidt tot nieuwe afspraken over de inzet vanaf 2012 die in
november 2011 worden vastgelegd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in het kader van de extra inzet jeugdgezondheidszorg 4-

19 jaar (voorheen pluspakket) de GGD Kennemerland voor 2011 subsidie
toe te kennen voor

a. inzet op zorgscholen: € 45.000,--
b. inzet in het speciaal onderwijs € 271.080,--

2. Het college besluit voor de uitvoering van het hygiënisch woningtoezicht
en de zorgcoördinatie de GGD Kennemerland voor 2011 een subsidie toe te
kennen van € 300.500,--

3. De kosten van het besluit bedragen € 616.580,--. Het besluit wordt gedekt
uit programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
-Een betere gezondheid voor kinderen met een hoger risico op problemen of
achterstanden op dit gebied. De extra inzet jeugdgezondheidszorg draagt bij aan het
realiseren van het programmadoel Zorg voor jongeren uit Programma 4.
-Hulp bieden aan sociaal kwetsbaren en het beschermen van de volksgezondheid.

4. Argumenten
De inzet past in het jeugd(gezondheidszorg)beleid
Kinderen met een hoger risico worden intensiever gescreend en daardoor worden
(gezondheids)problemen eerder gesignaleerd en voorkomen. De inzet vindt plaats
op 23 scholen die in de categorie zorgscholen vallen.
Op het speciaal onderwijs wordt de specifiek deskundigheid van de jeugdartsen
ingezet voor de begeleiding van de kinderen en ouders bij zowel somatische als
pschychosociale c.q psychiatrische problemen en leer- en gedragsproblemen.
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Hygiënisch Woningtoezicht helpt sociaal kwetsbare inwoners en beschermt de
omgeving
Door hulp te bieden bij extreme vervuilingen c.q. brandgevaar door verzameldrift
worden overlast in de leefomgeving en bedreigingen van de volksgezondheid
voorkomen of gestopt. Betrokkene wordt zonodig toegeleid naar zorg en hulp.

5. Kanttekeningen
De organisatie van de (gezondheids)zorg voor de jeugd wijzigt.
De reguliere inzet jeugdgezondheidszorg wordt vernieuwd waardoor een extra inzet
op zorgscholen in de komende tijd kan worden afgebouwd. Daarnaast zorgen
nieuwe zorgstructuren op scholen, zoals zorgadviesteams waaraan de
jeugdgezondheidszorg deelneemt, dat de signaleringsfunctie behouden zal blijven.
Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de nieuwe afspraken vanaf 2012, in
overleg met het onderwijs.

De inzet in het speciaal onderwijs wordt heroverwogen.
In overleg met de schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg en gemeenten wordt de
komende tijd bezien welke verantwoordelijkheid de betrokken partijen hebben
voor de (gezondheids)zorg aan de leerlingen in het speciaal onderwijs.

Hygiënisch Woningtoezicht en zorgcoördinatie kennen een overlap met de Brede
Centrale Toegang
De inwoners die te maken krijgen met het hygiënisch woningtoezicht vallen vaak
onder de doelgroep OGGZ. Het hygiënisch woningtoezicht is daarom verbonden
aan de Brede Centrale Toegang. Het schaalniveau waarvoor de afspraken gelden
verschilt echter. De BCT is regionaal, de afspraken voor hygiënisch woningtoezicht
gelden voor een deel van de regio. De productbeschrijving en de bijbehorende
kostprijs zullen voor 2012 verder worden verduidelijkt en de afspraken over
hygiënisch woningtoezicht zullen tot Haarlem worden beperkt.

6. Financiën
De kosten bedragen € 616.580,-- en worden uit programma 3 Welzijn, Gezondheid
en Zorg, kostenplaats 2342-1120-4756 (pluspakket).

7. Uitvoering
De GGD voert de extra inzet jeugdgezondheidszorg en het hygiënisch
woningtoezicht inclusief zorgcoördinatie uit.

8. Bijlagen
A. Offerte subsidie speciaal onderwijs, zorgscholen en huisvesting JGZ van

GGD Kennemerland.
B. Offerte subsidie hygiënisch woningtoezicht / zorgcoördinatie OGGZ van

GGD Kennemerland

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
























