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Onderwerp

Subsidie en d¡enstverleningsovereenkomst GGD voor het project Nu Niet Zwanger

Voorstel

1. De GGD opdracht te geven voor implementatie van het project Nu Niet Zwanger.
2. Een subsidie van € 4t.63L te verlenen aan de GGD voor het project Nu Niet

Zwanger voor de periode 1-10-2019 tot3t-t2-202L.
3. Wethouder Sterk te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te ondeftekenen

namens de gemeente Weert.

Inleiding

Ondanks anticonceptie wordt 1 op de 5 vrouwen in Nederland ongepland zwanger. In 680/o
daarvan is de zwangerschap ook ongewenst (Fiom, 2OL7). Soms is de (thuis)situatie
zorgelijk of zelfs zo onveilig voor een kind dat vooraf bekend is dat de kinderbescherming
zal moeten ingrijpen. Begeleidingstrajecten of in uiterste gevallen uithuisplaatsing zijn
nodig. Vaak zijn deze kwetsbare ouders al geruime t¡jd bij hulpverleners in beeld. Het
krijgen van een kind door kwetsbare ouders kan de achterliggende problematiek
versterken of verslechteren. Met de start van het project 'Nu Niet Zwanger' komt er een
interventie die zich richt op de preventie van ongewenste zwangerschappen.

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de overeenkomst en wethouder Sterk,
portefeuillehouder jeugd en WMO, gelet op het bepaalde in aftikel 171 van de
Gemeentewet en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht een volmacht te
verlenen voor het ondeftekenen van de dienstverleningsovereenkomst GGD voor de
uitvoering van Nu Niet Zwanger.
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Beoogd effect/doel

Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en de gevolgen daarvan

Argumenten

1.1. Nu Niet Zwanger past in het preventiebeleid.
Nu Niet Zwanger maakt deel uit van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start en sluit
aan bij bestaand gemeentelijk en regionaal beleid.

. Preventie- en Gezondheidsbeleid

. Beleidskader Sociaal Domein

1.2. Nu Niet Zwanger voorkomt problemen voor risico-ouders en kinderen.
Het project Nu Niet Zwanger (NNZ) heeft zich bewezen in Tilburg, Rotterdam en
Nijmegen. Het richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders, waar vanwege multi-
problematiek, het in deze fase van hun leven niet wenselijk is dat zij een kind krijgen.
Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving,
dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit etc.
Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en
belang van anticonceptie. Indien nodig wordt er praktische, financiële en organisatorische
ondersteuning geboden bij het regelen van anticonceptie. Met als belangrijkste doel:
voorkomen dat kwetsbare (potentiële) moeders - in deze fase van hun leven - zwanger
worden.
Resultaat is dat meer dan 80o/o van de kwetsbare (potentiële) ouders vrijwillig besluit om
hun kinderwens uit te stellen door passende en adequate anticonceptie te gaan gebruiken
De kracht van Nu Niet Zwanger is vooral de persoonlijke aanpak en de samenwerking
tussen verschillende instanties. Hulpverleners krijgen trainingen, zodatzij gesprekken
over kinderwens en anticonceptiegebruik in hun reguliere werkzaamheden kunnen
integreren.

1.3. De bestuurscommissie GGD ondersteunt het programma Nu Niet Zwanger.
Op 2 oktober 2OL9 heeft de bestuurscommissie GGD uitgesproken de implementatie van
het programma Nu Niet Zwanger nader uit werken in Midden- en Noord Limburg.

De gemeenten in de subregio Noord-Limburg hebben reeds definitief besloten het
programma te implementeren. Indien de gemeenten in de subregio Midden-Limburg ook
definitief besluiten om het programma te implementeren zal de GGD de implementatie in
gezamenlijkheid uitvoeren.

3. D i e n stverl en i n a sove reen ko m st
De gemeente geeft de GGD Limburg-Noord met het sluiten van de dienstverlenings-
overeenkomst (dvo) samen met de overige gemeenten in Midden-Limburg de opdracht om
het programma'Nu Niet Zwanger'uit te voeren. De dvo wordt aangegaan voor een
periode van 2 jaar en 3 maanden, met terugwerkende kracht ingaande op 1-10-2019 en
lopende tot en met 31-12-2021.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Na implementatie van het programma Nu Niet Zwanger volgen structurele kosten.
Gedurende de contractperiode wordt gewerkt aan uitbreiding van het project naar alle
gemeenten in de GGD-regio Limburg-Noord. Doel hiervan is om deze preventieve zorg
voor alle kwetsbare (potentiële) ouders beschikbaar te stellen. Wanneer het project na de
contractperiode op schaal van Limburg-Noord kan worden uitgevoerd, zullen de structurele
kosten voor de gemeente Weert ca. € 11.689 bedragen. Hiertoe zal de gemeentelijke
bijdrage aan de GGD met ingang van 2022 moeten worden verhoogd. Besluitvorming
hierover vindt plaats bij de begrotingsbehandeling 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-
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Noord. De verwachting is dat de resultaten gedurende de projectperiode aan zullen tonen
dat er minder kosten in het sociaal domein zullen zijn, waardoor dekking voor de extra
structurele bijdrage kan worden gevonden binnen de reguliere budgetten van het sociaal
domein.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Instemming met dit voorstel betekent een contract voor het programma Nu Niet Zwanger,
met invoering in een periode van 2 jaar en 3 maanden voor een bedrag van € 41,631
(9,52o/o van de kosten voorde hele GGD-regio). De kosten bedragen voor2019 €4.625,
voor 2O2O en 202L € 18.502. Voor 2021 geldt het voorbehoud van goedkeuring van
begroting 2O2t door de gemeenteraad.
Dit komt ten laste van de post pedagogische ondersteuning 7160001 voor 2019-2022 die
hiervoor voldoende ruimte biedt.
De inzet van het project Nu Niet Twanger heeft een preventieve werking op de vrijwel
zekere afhankelijkheid van professionele hulpverlening en dreigende uithuisplaatsingen in
een later stadium.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van Nu Niet Zwangerwordt gemonitord via de reguliere beleidscyclus van de
GGD Limburg-Noord en een apart beleidsoverleg bestaande uit veftegenwoordigers van de
GGD en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Gom mu nicatie/ participatie

De GGD Limburg-Noord communiceert naar professionele ketenpartners en het publiek

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur, Gonnie Poell OSCW

Extern:

Gemeente Roermond, GGD.

Bijlagen:

1. Programmaplan'Nu Niet Zwanger' Midden-Limburg
2. Dienstverleningsovereenkomst'Nu Niet Zwanger' Weert
3. Aanbeveling regiegroep'Nu Niet Zwanger' wethouder Hendrickx (Tilburg)
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