OPLEGNOTITIE INFORMEREND
Onderwerp

Proces begroting en verlenging programma JGZ 3.0

Voorstel ter behandeling in

de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid

Status

X Openbaar

Portefeuillehouder

B. Wassink

Auteur

A. Zijlstra

Bijlagen

1. GEEN

Vergaderdatum

11 februari 2021

Agendapunt

7

Betrokken afdeling/
medewerkers (functioneel)
OR/GO

Financiën en bestuursondersteuning

Niet openbaar

OR instemming
GO

OR advies

OR informatie

Kennisnemen van
Proces begroting en verlenging van het programma JZG 3.0

Inleiding
Het Programma JGZ 3.0 heeft, door de uitbraak van COVID-19 en de doorstart van het programma
medio 2020, vertraging opgelopen. Dit betekent dat het behalen van de afgesproken resultaten binnen de
huidige looptijd van het programma in gevaar zijn gekomen. We werken daarom aan een voorstel voor
verlenging van het programma met daarbij een dekkingsvoorstel.
Het Programma JGZ 3.0 is gestart in 2019, met een looptijd van drie jaar. Hiervoor zijn extra financiële
middelen door het bestuur beschikbaar gesteld.
We werken nu aan een voorstel om het programma met twee jaar te verlengen, dus een totale looptijd t/m
2023. De financiële dekking gaan we zoeken in de onbenutte middelen van het programma in de
afgelopen jaren. Deze middelen willen we bestemmen voor de jaren 2022 en 2023. De financiering wordt
aangevuld met middelen vanuit de GGD, zoals dat nu ook het geval is.
De uitwerking van dit voorstel vindt de komende maanden plaats.
Het bestuurlijke besluitvormingsproces verloopt als volgt:

11-02-21
17-06-21
06-10-21

Bestuurscommissie Gezondheid
Bestuurscommissie Gezondheid
Bestuurscommissie Gezondheid

Informerend
Consulterend
Besluitvormend en adviserend aan het Dagelijks
Bestuur van de VRF
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Kernboodschap
Uitvoering van het Programma JGZ 3.0 mogelijk maken zodat oorspronkelijke resultaten en doelen
behaald kunnen worden.
Het proces geeft zicht op de planning van de besluitvorming hierover.

Consequenties
Er zijn geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten, omdat in het voorstel wordt
uitgegaan van het gebruikmaken van onbenutte middelen van het programma in de afgelopen jaren.
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