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OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

De Bestuurscommissie Gezondheid geeft GGD Fryslan de opdracht 
om uitvoering te geven aan de wettelijke taak van gemeenten om 
een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen 
e/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij wordt uitgegaan van 
een doelgroep van 16,5% van de zwangere vrouwen/gezinnen. De 
middelen die de gemeenten hiervoor jaarlijks van het Rijk 
ontvangen middels het gemeentefonds (€186.000 in 2022) stellen 
zij in hun geheel ter beschikking aan de GGD Fryslan voor de 
implementatie en uitvoering van deze taak.  

Inleiding 

 

Middels een wijziging van de Wet publieke gezondheid wordt het 
een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek te verrichten. 
De organisatie die voor de gemeenten de Jeugdgezondheidzorg 
verricht is in de wetswijziging aangewezen om dit uit te voeren. 
GGD Fryslan is dus aan zet om dit te gaan uitvoeren. Gemeenten 
moeten dit formeel echter nog wel bij de GGD Fryslan beleggen en 
de middelen die zij hiertoe van het Rijk ontvangt ter beschikking 
stellen. Daartoe dient dit voorstel.  

Beoogd effect 

 

Het doel van het prenataal huisbezoek JGZ is zwangeren en hun 
gezin, als er sprake is van een kwetsbare situatie, vroegtijdig 
passende ondersteuning te bieden. Hierdoor worden kansen 
vergroot op een kansrijke start voor de baby en het gezin waarin de 
baby wordt geboren. 

Argumenten 

 

Het betreft een wetswijziging met bijbehorende landelijk 
vastgestelde kaders en voorwaarden, beschreven in de handreiking 
‘Prenataal Huisbezoek JGZ’.  

Kanttekeningen/risico’s 

 

De wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. De 
verwachting is dat dat nog dit jaar gebeurt. Mocht dit niet het geval 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/15/samenvattingskaart-voor-gemeenten
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210622/gewijzigd_voorstel_van_wet


 
 

zijn, dan zal het invoeren van het prenataal huisbezoek worden 
uitgesteld.  

Financiële consequenties 

 

Gemeenten ontvangen voor de wetswijziging financiering (niet 
geoormerkt) via het gemeentefonds. Voor de Friese gemeenten 
gaat het om € 186.000 per jaar (zie meicirculaire).  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

 

Communicatie 

 

 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2021
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