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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 

 

Onderwerp Aanschaf VVE Toeleidingsmonitor door GGD Fryslân 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Hans Broekhuizen 

Auteur Margreet de Graaf 

Bijlagen 1. Overzicht kosten per gemeente 

Vergaderdatum 03-10-2019 

Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

GGD (secretariaten) ; Informatiebeheer (data-analist) 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het besluit van de Agendacommissie Gezondheid om de VVE Toeleidingsmonitor door de GGD te 

laten aanschaffen te bekrachtigen. 

 

 
Inleiding 

In de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid op 19 juni j.l. is gesproken over de aanschaf 

van de Toeleidingsmonitor VVE door de GGD. Het besluit hiertoe werd genomen door de 

Agendacommissie Gezondheid en vervolgens in de vergadering van 19 juni gedeeld met de 

Bestuurscommissie Gezondheid. Tijdens deze vergadering rees de vraag of deze route de juiste was. 

 

Nader onderzoek heeft het inzicht geleverd dat hiervoor toch een besluit van de Bestuurscommissie 

Gezondheid op zijn plaats is. Inhoudelijk zijn er voor dit onderwerp dus geen wijzigingen aan de orde, het 

voorstel wordt hierbij voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid om formeel te kunnen besluiten. 

 

 
Beoogd effect 

Met een collectieve aanschaf van de VVE Toeleidingsmonitor  

- krijgen alle betrokken partijen, gemeenten, aanbieders van VVE en JGZ, op elk gewenst moment 

een actueel zicht op de status van doelgroepkinderen. Dit draagt direct bij aan het vergroten van 
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het bereik van doelgroepkinderen. Indirect draagt het bij aan het verkrijgen van een betere 

startpositie in het onderwijs voor deze kinderen. 
 

- heeft de gemeente actueel inzicht in het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor VVE, 
hoeveel al geplaatst zijn en hoeveel nog in het proces zitten.  
 

- heeft de VVE-aanbieder actueel zicht op welke kinderen aan hen zijn toegewezen en of er al 
contact is geweest met de ouders.  
 

- heeft de GGD actueel inzicht in welke kinderen door hen nog toegewezen moeten worden aan 
een VVE-aanbieder en in welke status de doelgroepkinderen hebben in het toeleidingsproces. 

 
  

 

 
Argumenten 

- Betrokken partijen hebben, op elk gewenst moment, actueel zicht op de status van 

doelgroepkinderen in het toeleidingsproces 

- Alle doelgroepkinderen zijn in beeld 

- Het bereik van doelgroepkinderen wordt vergroot 

- Collectieve aanschaf levert een aanmerkelijk financieel voordeel boven aanschaf door individuele 

gemeenten 

- Het administratief proces wordt verlicht voor secretariaten van betrokken partijen 

- Het administratief proces verloopt sneller 

- Er is aanzienlijk minder kans op fouten 

- Alle partijen werken met dezelfde gegevens 

- Een aantal gemeenten maakt gebruik van extra secretarie diensten van GGD t.b.v. van deze 

monitoring, ondergebracht in het Aanvullend pakket. Deze extra inzet zal niet langer nodig zijn. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

- Het elektronisch kinddossier levert de basisgegevens voor de Toeleidingsmonitor. Registratie in 

het KD+ is en blijft nog een kwetsbaar punt. 

- Ook van de kinderopvang wordt goede registratie verwacht. Deze monitor zal daarin signalerend 

en stimulerend werken. 

- Inventarisatie van basisgegevens voor de monitor vraagt eenmalige tijdsinvestering van 

secretariaten JGZ en de afdeling ICT 

- Alle aanbieders van VVE moeten mee willen werken 

- Niet alle peuters zijn in beeld, alleen de doelgroep VVE 

 

 
Financiële consequenties 

Voor de GGD valt deze dienst onder het collectieve maatwerk. Standaard in dat geval is een verrekening 

op basis van inwoneraantal. Kosten per gemeente zijn opgenomen in de bijlage. Deze bedragen 
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verschillen van de bedragen in de offerte en het verdelingsmodel dat de leverancier heeft aangegeven. 

De verschillen per gemeente zijn weergegeven in de bijlage. 

 
Totale kosten per jaar bedragen € 25.287,50. 

 

Collectieve aanschaf levert een kostenvoordeel van ongeveer € 30.000,- 

 

De afdeling ICT van de VRF heeft aangeven geen extra tijd en kosten in rekening te brengen voor de 

implementatie van deze applicatie. 

 

 
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

N.v.t. 

 
Communicatie 

N.v.t. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


