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Voorstel/beslispunten

1.

Kennis nemen van het overzicht besluitvorming

2.

Nadere uitwerking van de punten uit zienswijzen door DB

3.

AB op hoogte te brengen van de uitwerking

Bijlage(n)

Overzicht besluitvorming alle gemeenten

gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
In december 2018 is de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis NHN aan gemeenten aangeboden voor
besluitvorming. Inmiddels hebben alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de gemeente
Uitgeest een positief besluit genomen. Het dagelijks bestuur is verheugd en dankbaar dat positief
besloten is op de voorgestelde begrotingswijziging. Een en ander betekent ook dat de begroting 2019
van GGD Hollands Noorden ook gewijzigd dient te worden, waarbij als positief effect de
inwonersbijdrage omlaag kan worden bijgesteld. De 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands
Noorden zijn inmiddels naar gemeenten verzonden voor zienswijzen.
Overzicht besluitvorming
Een volledig overzicht van de besluitvorming in alle 18 gemeenten 2019 (inclusief gemeente Uitgeest)
is bijgevoegd (bijlage 1). In de besluitvorming zijn bij een aantal gemeenten ook
opmerkingen/voorbehouden gemaakt. Deze zijn hieronder samen gevat:
Gemeente(n)

Opmerkingen/voorbehoud

Alle gemeenten

De volledige bijdrage wordt alleen uitbetaald als monitoring uitwijst dat
het aantal meldingen, adviezen en onderzoeken in lijn is met de
aannames in de begroting.

Den Helder

Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarde verbonden, nl
- dat er over aard en frequentie van de monitoring afspraken
worden gemaakt.
- dat er afspraken worden gemaakt over het berekenen van een
integrale kostprijs.
Gemeente Den Helder heeft mandaat verleend aan de Bovenregionale
Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp voor het maken van de genoemde
afspraken en voor het bepalen van de hoogte van de voorschotten op
basis van de uitkomsten van de monitoring.
Gemeente Den Helder verzoekt GGD HN/VT NHN om samen met de
gemeenten in gesprek te gaan met de politie over het aantal en de aard
van de politiemeldingen bij Veilig Thuis met als doel zo mogelijk te
komen tot een minder belastende instroom bij Veilig Thuis.
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Incidentele middelen zijn eenmalig voor 2019 en een deel van deze
middelen dient gereserveerd te worden voor een bedrijfseconomische
doorlichting van VT.
Werkprocessen met de politie dienen onder de loep genomen te worden.
Rol en taak va het contractmanagement dient duidelijker te worden
vastgelegd.
Maandelijkse monitoring op aantallen meldingen, de wachtlijsten, het
aantal fte’s en het ziekteverzuim.

Opmeer

het college is opgedragen om in overleg te gaan over een nieuwe
verdeelsleutel, ingaande op 1 januari 2019 op basis van de budgetten
WMO en Jeugd en het werkelijk gebruik.

Reactie dagelijks bestuur op de zienswijzen
Het dagelijks bestuur gaat de punten uit de zienswijzen nader uitwerken. Een aantal punten uit de
zienswijzen (zoals bijvoorbeeld de maandelijks monitoring) worden op dit moment al uitgevoerd. Een
aantal punten zal in overleg met de bovenregionale stuurgroep en gemeenten nader worden
uitgewerkt.
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