Gemeente Heerhugowaard

R

Schriftelijke vragen ex artikel 55
Reglement van orde voor de
raadsvergaderingen (RvO)

Datum indiening

26 mei 2019

Volgnummer
Registratienummer

Onderwerp
Zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018
Aan het College,
Inleiding
De H.O.P. heeft n.a.v. voorstel/besluit bovengenoemde zienswijze en bijbehorende
stukken de volgende vragen:
Vragen
1. In de jaarstukken GGD 2018 blz. 9 punt 4, wordt gesproken over het aantal cliënten bij
voorzorg. Bij het jaartal 2018 is geen aantal ingevuld.
Is het bij het college bekend dat hier het aantal ontbreekt?
Kan het college aangeven welk getal hier zou moeten staan of is dit nog niet ingevuld
omdat het aantal nog niet bekend is?
2. In de jaarstukken GGD 2018 blz. 20 punt 3, staat dat Veilig Thuis ernaar streeft om per
01-01-2018 te komen tot één regionale integrale crisisdienst jeugd. Deze dienst is,
volgens hun website, per 01-07-2018 van start gegaan.
Komt hiervan nog een evaluatie? Er bereiken ons geluiden die zorgelijk zijn.
3. In de zienswijze/raadsvoorstel d.d. 14 mei 2019 staat op blz. 3 bij kanttekeningen dat
de GGD de raad uitnodigt om de dialoog aan te gaan over de zienswijze op de kaderbrief
2020, deze uitnodiging zou op 14 mei in het presidium worden besproken.
Wij hebben begrepen dat dit onderwerp niet is behandeld in het presidium van 14 mei jl.
Kan het college aangeven wanneer wij de uitnodiging van de GGD kunnen ontvangen?
4. In de zienswijze/raadsvoorstel d.d. 14 mei 2019 staat o blz. 3 bij financiële gevolgen de
bijdragen van gemeente Heerhugowaard. In het overzicht staat JGZ 0-4 jarige en JGZ
12-18 jarige. Hier wordt niet gesproken over de leeftijdscategorie 4-12 jarige.
Daaronder wordt gesproken over dat door de indexering de bijdrage van 0-18 jarige
verhoogd. Hier wordt dus wel de groep van 4-12 jarige meegenomen. Dit schept
verwarring.
Kan het college uitleggen waarom er verschillende categorieën worden vermeld?
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Conform artikel 55 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij/zij een
schriftelijk/ mondeling antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na
dagtekening.

Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
Francis de Nijs-van Marle, raadslid H.O.P.

Antwoord van het College
Inleiding
Op 28 mei is in de Raadsvergadering de zienswijze van de gemeente Heerhugowaard op
de begroting 2020 en jaarstukken 2018 van de GGD vastgesteld. Raadslid De Nijs-Van
Marle heeft over deze stukken nog een aantal vragen gesteld.
Antwoorden
1.
De volledige tabel ziet er als volgt uit:
Jeugd
Kinderen in zorg
Burgers bereikt met prenatale voorlichting
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon

2016

2017

2018

132.384

131.500

130.226

4.237

4.368

4.266

34

28

39

33

39

26

68

59

70

en Schagen)
Gezinnen aangemeld voor Home-Start
(Hollands Kroon en Schagen)
Cliënten VoorZorg

Voor alle duidelijkheid: dit zijn aantallen voor de gehele regio Noord-Holland Noord, tenzij
anders vermeld.
2.
Vanwege de prioriteit bij Veilig Thuis voor het primair proces in 2018, vanwege het
verscherpte toezicht door de Inspectie, heeft Veilig Thuis uiteindelijk besloten niet mee te
doen in de aanbesteding van het consortium voor de crisisdienst. De implementatie van
de Crisisdienst is op 1 juli 2018 gestart en per 1 januari 2019 afgerond, waarna per
laatstgenoemde datum de crisisdienst operationeel is.
Het Consortium dat de integrale crisisdienst uitvoert, heeft een evaluatie (nulmeting)
verricht ten aanzien van het werkproces. Komend najaar zal de voortgang daarvan
worden getoetst.
3.
De GGD heeft gevraagd door de gemeenteraad uitgenodigd te worden, via de brief die bij
de stukken van de Raadsvergadering van 28 mei zat (bijlage 6). Het is de griffie nog niet
gelukt een datum hiervoor te vinden. De griffie heeft aangegeven dat er in oktober ruimte
is op een regionale raadsavond.
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4.
De totale bijdrage van 0-18 jarigen (dus ook de groep 4-12 jarigen) wordt berekend door
een bijdrage voor 0-4 jarigen en een bijdrage voor 12-18 jarigen. Er is gekozen om voor
de groep 4-12 jarigen geen aparte bijdrage te hanteren aangezien de werkzaamheden
voor deze groep door de GGD niet groot is. De kosten voor deze groep zijn dus
meegenomen in de bijdrage 0-4 en 12-18 jarigen. In volgende correspondentie zullen we
voortaan helderder formuleren.
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