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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 Verlenging financiering JGZ 3.0 2022/2023/2024 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status x Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder B. Wassink 

Auteur Anneke Zijlstra 

Bijlagen GEEN 

Vergaderdatum 17 juni 2021 

Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

PMT en programmateam JGZ 3.0, afdeling financiën 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het voorstel om: 

 De looptijd van het programma JGZ 3.0 met een jaar te verlengen, t/m 2024 

 De onbenutte middelen uit de afgelopen jaren in te zetten voor de uitvoering van het 

programma JGZ 3.0 in 2022 t/m 2024 

2. De Bestuurscommissie Gezondheid geeft de portefeuillehouder de opdracht dit voorstel uit te werken 

voor besluitvorming op de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid van 6 oktober a.s.  

 
Inleiding 

Op de Bestuurscommissie Gezondheid van 11 februari jl. is ingestemd met het procesvoorstel over de 

verlenging van de financiering van het programma JGZ 3.0. De eerstvolgende stap is het voorleggen ter 

consultatie van de gewenste richting aan de Bestuurscommissie Gezondheid. Dit ligt nu voor. 

 

Context 

De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in november 2018 ingestemd met de Innovatieagenda JGZ 3.0, 

en heeft voor de uitvoering hiervan voor drie jaren extra financiële middelen beschikbaar gesteld (2019 

t/m 2021). Het programma kent een totale looptijd van 5 jaren, dus t/m 2023. De verwachting was dat de  

laatste twee jaren van het programma JGZ 3.0 (2022 en 2023) zouden worden gefinancierd door 

resultaten uit de eerste drie jaren. 

 

Voorstel: 

In de eerste jaren van de uitvoering van het programma JGZ 3.0 (2019 en 2020) zijn niet alle beschikbare 

middelen benut. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 458.514, dat onbenut is gebleven. Dit 

heeft te maken met een aantal factoren. Het jaar 2019 was de opstartfase van het programma. Teams 

zijn opgeroepen om zich te melden om pilotprojecten uit te voeren. Het kostte tijd om deze pilotprojecten 

ook daadwerkelijk op te starten. In 2020 brak corona uit, waardoor het programma JGZ 3.0 in het voorjaar 

nagenoeg stil is komen te liggen en voor vertraging heeft gezorgd.  

In het najaar van 2020 is een doorstart gemaakt, met een nieuw programmateam, en met het 
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Koersdocument als uitgangspunt. De verwachting is dat voor 2021 ook nog een deel van de middelen 

onbenut blijft. Bij het voorstel ter besluitvorming in oktober a.s. kunnen we hier een prognose van geven. 

 

Het voorstel is: 

1. Om de looptijd van het programma JGZ 3.0 met een jaar te verlengen, t/m 2024. Hiermee kan de 

vertraging en achterstand die is opgelopen worden ingelopen. 

2. Om de onbenutte middelen uit de afgelopen jaren in te zetten voor de uitvoering van het programma 

JGZ 3.0 in 2022 t/m 2024. Daarmee kunnen de afgesproken resultaten uit de Innovatieagenda 

(vastgesteld in november 2018 door de Bestuurscommissie Gezondheid) alsnog behaald worden. 

 

 
Beoogd effect 

Het halen van de afgesproken resultaten uit de Innovatieagenda JGZ 3.0 

 
Argumenten 

1. Er worden geen extra financiële middelen gevraagd. De middelen zijn al ter beschikking gesteld, deze 

worden echter alleen op een ander moment ingezet. 

2. Door het reserveren van deze onbenutte middelen voor 2022 t/m 2024 voor het programma JGZ 3.0 

kunnen de resultaten van het programma worden behaald. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

JGZ 3.0 is een omvangrijk programma en het verloop is en blijft lastig te voorspellen. Door het 

beschikbaar houden van de financiële middelen is de voortgang van het programma echter wel 

gegarandeerd. 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. De middelen zijn al beschikbaar gesteld, deze worden echter 

alleen op een ander moment benut. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na instemming van de Bestuurscommissie Gezondheid met de gekozen richting wordt dit concreet 

uitgewerkt in een inhoudelijk onderbouwde begroting voor de komende jaren. Deze wordt in de 

vergadering van 6 oktober a.s. aan de Bestuurscommissie Gezondheid voorgelegd, op basis waarvan 

definitieve besluitvorming over de inzet van de middelen kan plaatsvinden. 

 
Communicatie 

Interne communicatie naar betrokken medewerkers. 

Extern naar de gemeentelijke beleidsmedewerkers gezondheid. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

Paraaf 

secretaris: 
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 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Kopie naar auteur 

 


