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Onderwerp

Voorstel offerte dienstverlening GGD Wvggz voor het uitvoeren van de

Voorstel/beslispunten

Akkoord te gaan met:

uitvoeren van de hoorplicht.

Hoorplicht.
1.

het bijgevoegde voorstel dienstverlening GGD Wvggz voor het

2.

de bijbehorende financiering

3.

uitvoeren van de Hoorplicht;

de beslispunten van het AB voor besluitvorming voor te leggen aan
de colleges en daarbij aan te dringen op besluitvorming in de 1e
week van december.

Bijlage(n)

Voorstel dienstverlening GGD in het kader van de Wvggz, Hoorplicht

gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Korte toelichting
N.a.v. een besluit van het AB op 11 juli 2019 heeft de GGD naast het aannemen van meldingen en

Verkennend Onderzoek ook de Hoorplicht verder uitgewerkt (zie bijlage). Er is onderzocht hoe in 2020
de Hoorplicht uitgevoerd kan worden in het kader van de Wvggz.

In de begroting is uitgegaan van diverse aannames. Hoe het precies zal gaan verlopen in 2020 is nog
niet zeker. Gebaseerd op het aantal IBS-maatregelen in 2019 worden in 270 zaken verwacht in 2020
waarbij de Hoorplicht moet worden uitgevoerd. Hiervoor is een inzet van 0,31 Fte begroot.

De reguliere begroting (structureel) bedraagt in 2020 €67.000. Daarnaast heeft Vangnet & Advies een

éénmalig budget van € 28.000 nodig, indien tijdelijke uitbesteding aan een externe partij noodzakelijk
is. Niet besteedde middelen voor tijdelijke uitbesteding worden vanzelfsprekend teruggeven aan de
gemeenten. De eenmalige aanloopkosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie

bedragen € 1.200. De meeste eenmalige kosten vallen samen met de voorbereiding en implementatie
van de taak Meldingen en Verkennend Onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de begroting toegelicht

Colleges moeten begin december 2019 akkoord geven, wil alles per 1 januari 2020 ook echt kunnen
gaan werken. Daarom is in het AB van de Veiligheidsregio op 18 oktober 2019 gevraagd om zo snel

mogelijk de burgemeesters te informeren over de uitwerking van de taken in het kader van de Wvggz.
Als het AB op 27 november 2019 instemt met het aanbod, dan wordt de offerte direct aan de colleges
aangeboden. Op verzoek van de burgemeesters is daarom het onderhavige voorstel gelijktijdig met
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toezending aan het AB, onder voorbehoud van goedkeuring door het AB, alvast aan hen aangeboden,
zodat er in de colleges al over gesproken kan worden.
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