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Conceptbesluit
1. Het dagelijks bestuur te adviseren voor 2018 een bedrag van € 240.000 beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en hygiënezorg ten
behoeve van nieuwe vergunninghouders.
2. Het dagelijks bestuur te adviseren het bedrag van € 240.000 te dekken uit het verwachte
overschot, zijnde € 125.000, op het beschikbaar gestelde budget nieuwkomers voor 2017 en uit
een (zo nodig) te vragen extra bijdrage van € 115.000 van de gemeenten (begrotingswijziging).
3. Te besluiten in de kaderbrief 2019 – 2022 een passage op te nemen over de (structurele) inzet
van de GGD ten behoeve van nieuwe vergunninghouders vanaf 2019, inclusief een geraamde
structurele jaarlijkse uitgave van € 150.000.

Inleiding
In het kader van de tweede Bestuursrapportage 2017 heeft de Agendacommissie Gezondheid de
directeur verzocht een notitie op stellen over de extra inzet van de GGD voor nieuwe vergunninghouders
in 2018 en latere jaren.
Voor 2017 heeft de GGD Fryslân een extra financiële bijdrage per gehuisveste vergunninghouder
gekregen van de gemeenten om het project ‘De Nieuwe Fries’ te kunnen uitvoeren. Om hiermee een
extra impuls te geven aan de preventie van gezondheidsachterstanden bij statushouders ten behoeve
van een succesvolle integratie.
Ook in 2018 zullen nieuwe statushouders gehuisvest moeten worden in de Friese gemeenten (naar
verwachting rond de 800 in 2018, in latere jaren rond de 600). Op basis van de huidige landelijke
instroom zullen dat voornamelijk gezinsherenigers (‘nareizigers’) zijn met een aanzienlijk deel kinderen (in
2017 was dat in Friesland bijna 50%). Voor een kwalitatieve goede uitvoering van de reguliere
jeugdgezondheidszorg zijn met het oog daarop extra middelen nodig. Op basis van het landelijk model
dat ten grondslag ligt aan de middelen die voor 2017 beschikbaar zijn gesteld, en ervaringen in 2017
komt dit neer op een bedrag van € 150.000.
Voor 2018 wordt een iets hoger bedrag gevraagd omdat uitgegaan wordt van een hoger aantal
vergunninghouders in dat jaar en omdat uitgestelde activiteiten GB en THZ worden uitgevoerd. De inzet
in 2018 wordt gedeeltelijk gedekt uit het verwachte overschot van 2017. In de tweede Bestuursrapportage
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2017 hebben we het verwachte resultaat geprognosticeerd op € 125.000.

Beoogd effect
De gezondheid van vergunninghouders bevorderen en eventuele gezondheidsrisico’s op de korte en
lange termijn te verkleinen opdat ze zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond mee kunnen doen
in de Nederlandse samenleving

Argumenten
1. In 2018 en de volgende jaren zullen wederom nieuwe vergunninghouders gehuisvest worden.
Voor een goede integratie en participatie zal ook bij deze groep voldoende kennis en vaardigheden
omtrent gezondheid, zelfzorg en leefstijl bijgebracht moeten worden om gezondheids- en
opvoedproblemen op langere termijn te voorkomen.
2. De huisvesting van vergunninghouders in de gemeenten geeft verzwaring/extra belasting op de
uitvoering van de reguliere taken van de GGD.
3. Het aandeel kinderen geeft verzwaring/extra belasting op de uitvoering van de
Jeugdgezondheidszorg
Op basis van de huidige landelijke instroom zullen voornamelijk gezinsherenigers (nareizigers)
gehuisvest worden met een aanzienlijk deel kinderen. Ouders en kinderen zijn vaak langere tijd van
elkaar gescheiden geweest en kinderen hebben geleefd in grote onzekerheid, hebben trauma’s
opgelopen en langere tijd geen onderwijs en structuur gekregen.

Kanttekeningen/risico’s
Vanuit het Rijk worden vanaf 2018 geen extra middelen meer beschikbaar gesteld.

Financiële consequenties
De kosten voor 2018 worden geraamd op € 240.000 waarvan een deel kan worden gedekt uit het positief
resultaat over 2017. De structurele kosten bedragen € 150.000 per jaar
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