BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR
Schriftelijk DB 21 juni

Nr

Agendapunt

1

Schriftelijke ronde DB 21 juni

Besluit:
-

2022
2
3

1e Burap 2022 GGD Hollands

De 1e Burap 2022 ter kennisgeving naar het AB te

Noorden

sturen voor het AB op 6 juli 2022

Voorstel financiering

Het DB besluit het volgende voorstel voor te leggen

taakuitbreiding

aan het algemeen bestuur op 6 juli 2022:
1.

Kennis te nemen van de notitie Financiering
taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie
jeugd

2.

In te stemmen met :
a.

De deelnemersbijdrage structureel te
verhogen met de werkelijke kosten voor de
taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie
jeugd met ingang van 1 januari 2023. Met de
gemeente Uitgeest een
dienstverleningsovereenkomst af te sluiten
voor crisisfunctie jeugd.

b.

De deelnemersbijdrage structureel verhogen
met projectbudget innovatie en
doorontwikkeling ten bedrage van € 40.000.

c.

De eenmalige bijdrage voor ontwikkel/implementatiekosten voor de integratie van
crisisfunctie jeugd in VT met € 120.000
rekening te brengen bij de deelnemende
gemeenten. De afrekening van werkelijke
kosten worden uiterlijk 15 februari 2023 bij
gemeenten in rekening gebracht.

d.

De deelnemersbijdrage te verdelen volgens
de huidige verdeelsleutel op basis van het
aantal inwoners.

a.

De regeling bij VT om risico’s en
schommelingen op te vangen eveneens toe te
passen op de taakuitbreiding van de
crisisfunctie jeugd.

4

Voorstel overheveling financiering

Het DB besluit het volgende voorstel voor te leggen

prenataal huisbezoek door JGZ

aan het algemeen bestuur op 6 juli 2022:
1.

Kennis te nemen van de notitie Overheveling
financiering Prenataal huisbezoek door de JGZ

2.

In te stemmen met:

a.

het factureren van € 109.927 voor de
uitvoering van de wet PHB JGZ in 2022

b.

het verhogen van de deelnemersbijdrage
JGZ 0-4 in 2023 met € 195.574 en
jaarlijks indexeren conform de
uitgangspunten voor loon- en
prijsindexatie bij de programmabegroting

c.

het aanbieden van dit voorstel aan het
Algemeen Bestuur van 6 juli 2022

Aldus vastgesteld d.d. 30 augustus 2022

