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Begrotingswijziging 1 2020: extra contactmoment adolescenten 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij leggen wij u in het kader van het extra contactmoment adolescenten een 
voorstel voor een begrotingswijziging 2020 voor. Juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord de begroting 2020 vastgesteld. Op dat moment was 
er wel overeenstemming over de beleidsinhoudelijke inkleuring van het extra 
contactmoment. De financiële consequenties waren toen nog niet duidelijk. Nu hierover 
wel duidelijkheid bestaat leggen wij een wijziging van de begroting 2020 aan u voor. 

Extra contactmoment adolescenten 
Eind 2014 is het extra contactmoment adolescenten onderdeel geworden van het 
Besluit Publieke Gezondheid. Daarmee is het extra contactmoment onderdeel van het 
wettelijke basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn daarmee 
structureel verplicht om gezondheid en gezond gedrag van adolescenten te bevorderen. 
Het extra contactmoment is bestemd voor leerlingen op het voortgezet en middelbaar 
ondenwijs vanaf 14 jaar en moet gericht zijn op gezond gewicht, roken, het gebruik van 
alcohol en drugs, veilig vrijen, sport en bewegen, internetgebruik en gameverslaving, 
weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. 

In het Landelijke professioneel kader (LPK) (geaccordeerd door VNG, GGD-GHOR 
Nederland, ActiZ, VWS) staat dat aan de adolescenten twee contactmomenten moeten 
worden aangeboden. Hierbij is tevens bepaald dat de invulling bij de JGZ organisatie 
ligt, in deze regio dus de GGD Limburg-Noord. 

Binnen bovenstaand kader hebben gemeenten in Limburg-Noord samen met de GGD 
ingezet op het tegengaan van schoolverzuim door middel van implementatie van 
M@ZL. Daarnaast is, mede om te voldoen aan de eisen van de inspectie, JouwGGD.nl 
geïmplementeerd. Andere zaken die de GGD heeft opgepakt zijn intensivering van de 
onderzoeken op het voortgezet speciaal onderwijs en een keten breed verbeterplan 
rondom de overdracht van licht verstandelijk beperkte jongeren 18-/18+. 
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In 2018 heeft de inspectie geoordeeld dat de GGD Limburg-Noord nog niet voldoet aan 
de norm vanuit het LPK. De invulling van het tweede contactmoment (onder andere in 
de vorm van M@ZL) voldoet volgens de inspectie niet, deze is namelijk alleen gericht 
op al geduide risico-adolescenten. Het is expliciet de bedoeling dat aan alle 
adolescenten van 15-16 jaar een tweezijdig contact met informatie in het individuele 
dossier wordt aangeboden. 

Gezond leven? Check het Even! 
In nauw overleg met de gemeenten is er gezocht naar invulling van het extra 
contactmoment adolescenten teneinde te voldoen aan de eisen van de inspectie. 
Voorgesteld wordt om de methodiek “Gezond leven? Check het Even!” in te voeren 
voor de 15- en 16-jarigen van het regulier voortgezet ondenvijs. 
Binnen deze methode worden alle VMBO leerlingen in klas 3 en alle leerlingen van 
Havo en VWO in klas 4 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. De 
jongeren vullen klassikaal een digitale vragenlijst in over hun gezondheid en welzijn. Ze 
kunnen aangeven of zij vragen hebben en of ze een gesprek willen of digitale informatie 
willen ontvangen. 
De leerlingen van VMBO basis/kader krijgen standaard een vervolggesprek, gezien de 
aanwezige sociaal-economische gezondheidsverschillen. Het is van belang deze groep 
te bereiken en door ze allemaal te benaderen is de acceptatie van de contacten hoog. 
De methodiek is oplossingsgericht en betrekt jongeren actief in het nadenken over hun 
eigen gezondheid. Er wordt op een positieve manier contact gemaakt. 

Naast de individuele preventie heeft deze methode ook een collectieve preventieve 
invalshoek door middel van klassen- en schoolprofielen. Deze dienen als basis voor 
een jaarlijks advies voor het schoolgezondheidsbeleid. 

Financiering 
Voor M@ZL hebben de gemeenten vanaf 2016 structureel € 100.000 beschikbaar 
gesteld aan de GGD. JouwGGD.nl is binnen de bestaande begroting geïmplementeerd. 

De kosten van “Gezond leven? Check het Even!” zijn geraamd op structureel 
€ 273.761. Daarnaast is eenmalig een bedrag van € 55.686 nodig om met name het 
personeel op te leiden in de methodiek. Deze initiële kosten worden binnen de 
begroting opgevangen. Door middel van substitutie kan de GGD een bedrag van 
€ 31.520 vrijmaken. Dit betreft structurele personele inzet, waarbij middels substitutie 
van taken tijd vrijgemaakt kan worden, met name onderzoekscapaciteit. 

Hiermee blijft een structureel bedrag ad € 242.241 over waarvoor geen ruimte is binnen 
de bestaande begroting. De gemeenten wordt gevraagd om vanaf begrotingsjaar 2020 
hiervoor een extra gemeentelijke bijdrage op te nemen in de begroting. Daadwerkelijke 
verdeling van de bijdrage per gemeente vindt plaats op basis van de vastgestelde 
verdeelsleutel voor het programmaonderdeel jeugdgezondheidszorg. In de bijlage staat 
een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor dit onderdeel. 

Voor de duidelijkheid moet nog vermeld worden dat de gemeente Mook en Middelaar 
de jeugdgezondheidszorg afneemt bij de GGD Gelderland-Zuid. Voor de gemeente 
Mook en Middelaar is dit voorstel dan ook niet van toepassing. 
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Gemeenten ontvangen voor dit extra contactmoment aanvullende financiële middelen 
vanuit het Rijk. De overheid heeft door middel van het beschikbaar stellen van extra 
middelen (Lenteakkoord 2013) een impuls willen geven aan de preventie voor 
leerlingen op het voorgezet onderwijs vanaf 14 jaar. Er is met ingang van begrotingsjaar 
2013 een bedrag van € 15 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds en 
toegevoegd aan de Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin, zijnde 
ongeveer € 0,90 per inwoner. 

Gemeentelijke zienswijze 
Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
Limburg-Noord nodigen wij de gemeenteraad uit zijn zienswijze over de 
begrotingswijziging 1 2020 zoals beschreven in deze brief, kenbaar te maken. Uw 
eventuele zienswijze zien wij graag vóór 12 december 2019 tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 



Begrotingswijziging nr. 1 van 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord 
(Bedragen *€1) 

Categorie Omschrijving 
Begroting 

2020 
Verhoging Verlaging 

Begroting 
2020 

(naBWI) 

Baten 

3.4 Gemeentelijke bijdrage 55.870.084 242.241 0 56.112.325 

3.4 Programma Gezondheid 3.776.634 0 0 3.776.634 
3.4 Programma Brandweerzorg 4.378.926 0 0 4.378.926 
3.4 Programma Crisisbeheersing 305.025 0 0 305.025 
3.4 Overhead 1.784.522 0 0 1.784.522 

6.0 Onttrekkingen aan reserves 427.810 0 0 427.810 

Totaal baten 66.543.000 242.241 0 66.785.241 

Lasten 

3.4 Programma Gezondheid 17.075.912 242.241 0 17.318.153 
3.4 Programma Brandweerzorg 30,069.041 0 0 30.069.041 
3.4 Programma Crisisbeheersing 5.052.381 0 0 5.052.381 
3.4 Overhead 14.112.374 0 0 14.112.374 

6.0 Toevoegingen aan reserves 233.292 0 0 233.292 

Totaal lasten 66.543.000 242.241 0 66.785.241 

Totaal verhoging / verlaging 0 0 
Saido baten en lasten 0 

lAanaMUnB begroSna VRLN I Nlfww 
Baten 66.543.000 242.241 66.785.241 

(Lasten 66.543.000 242.241 66.785.241 



Gemeentelijke bijdragen 2020: 1e begrotingswijziging 

(bedragen in duizenden euro's) 

|0*mMnte 
Bijdragen 2020 

begroting primitief 

Extra 
Contactmoment 
Adolescenten 
(BW 1 2020) 

Bijdragen 2020 na 
wijziging 1 

Beesel 1.395 8 1.403 

Bergen 1.500 5 1.504 

Echt-Susteren 3.078 12 3.090 

Gennep 1.812 6 1.819 

Horst aan de Maas 4.774 2ij 4.794 

Laudal 3.955 16 3.971 

Maasgouw 2.421 9 2.430 

Mook en Middelaar 533 0 533 

Nederweert 1.712 7 1.719 

Peel en Maas 4 472 20 4.493 

Roerdalen 2.074 8 2.082 

Roermond 6.606 32 6.639 

Venio 11.530 55 11.585 

Venray 4.745 22 4.767 

Weert 5.262 22 5.283 

iTotaal 55.870 242 56.112 
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