
Til-S 14.16o
Pto>L

.?t¡t> GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

D ie nstverlen i n gsove reen komst GG D Voo rzo rg 20 L8 -2020

Voorstel

1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de GGD voor project
"Voorzorg" 2018-2020.

2. Wethouder Sterk te machtigen tot ondertekening van een
d ienstverlen in gsovereen komst na mens het college va n bu rgem eester en
wethouders.

Inleiding

Op verzoek van 7 gemeenten in Midden-Limburg zet de GGD het project "Voorzorg" in.
Voor de uitvoering van dit preventieproject zijn afspraken gemaakt in de bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst. Voorgesteld wordt deze overeenkomst aan te gaan.

Beoogd effect/doel

Door intensieve begeleiding van risicozwangeren voorkomen dat kinderen na een slechte
start afhankelijk worden van jeugdhulp.

Argumenten

Uit ervaring blijkt dat de combinatie van een aantal risicofactoren bij moeders leidt tot
afhankelijkheid van jeugdhulp voor het kind. Het project Voorzorg heeft elders aangetoond
dat intensieve begeleiding vervolgschade voorkomt. Eerder heeft de gemeente Weert
daarom al een subsidie verleend voor inzet van verpleegkundigen van de GGD. Nu blijkt
dat de GGD werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Vandaar dat wordt
voorgesteld om de subsidiebeschikking in te trekken en te vervangen door de
d ienstverlen in gsovereen komst 2078 -2020.
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Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bij het voorstel tot subsidieverlening wordt onderbouwd dat de inzet past binnen het
budget voor pedagogische ondersteuning 2018-2020. Er kan worden ingestemd met de
afspraken en verplichtingen zoals die in de overeenkomst zijn opgenomen, onder
voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegrotingen 2019 en 2020.

Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks wordt de stand van zaken besproken. De overeenkomst eindigt van rechtswege.
Tijdig voor afloop van de overeenkomst wordt overlegd of en hoe een veruolg wenselijk is

Commu n icatie/ participatie
Getekende overeenkomst gaat naar GGD. Overige gemeenten worden geïnformeerd
De raad informeren via de TILS lijst.

Overleg gevoerd met

Intern : M.Rosbergen juridisch adviseur

Extern: GGD en overige gemeenten Midden-Limburg

Bijlagen:

-Dienstverlen in gsovereen komst 20 18-2020
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