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Met de mei-circulaire Gemeentefonds 2022 zijn middelen aan de 

algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het 

wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 
(PHB JGZ). Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een 
prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of 
hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De 
gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan 
dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. 

Bijgevoegd de tekst daarover uit die circulaire, blz 15. 

 

Kosten daarvan liggen dan dus bij de GGD en de financiering 

daarvoor wordt nu via het gemeentefonds bij gemeenten gelegd; 

de GGD vraagt nu vervolgens de financiering van de gemeenten. 

Logischerwijs zou dit middels aanpassing van de inwonerbijdrage 

gaan; dat betekent dan een begrotingswijziging die voor 

zienswijze aan gemeenteraden moet worden voorgelegd, hetgeen 

dan pas tot een definitieve besluitvorming in de AB-vergadering 

van 2 november leidt.  

Uit praktische overwegingen stellen wij voor om dit voor 2022 niet 

te doen en deze taak als contracttaak te beschouwen, dan is de 

omslachtige zienswijze procedure voor een relatief beperkt bedrag 

nu niet nodig.  

De bedragen die per gemeente in 2022 toegevoegd worden aan 

het gemeentefonds zijn eenduidig te herleiden; voorgesteld wordt 

om die bedragen voor 2022 integraal als contracttaak te 

beschouwen en beschikbaar te stellen aan de GGD. Zie bijgevoegd 

overzicht. 

Een dergelijke werkwijze is overigens ook in 2021 toegepast toen 

in de meicirculaire een verdere decentralisatie van (de financiering 

van) het Rijksvaccinatieprogramma werd opgenomen. 

 

In de programmabegroting 2023 is voor deze taak reeds een 

aanname opgenomen die nagenoeg aansluit bij de financiering 

volgens deze meicirculaire, die begroting hoeft daardoor derhalve 

niet aangepast te worden. Als basis 2022 is daarin 225.344 terwijl 

die nu 232.421 blijkt te zijn (Zie kolom basis in bijgevoegd 

overzicht). Aangezien echter nog onvoldoende ervaringsgegevens 

beschikbaar zijn wordt voorgesteld vooralsnog uit te gaan van het 

beschikbare bedrag dat gemeenten ontvangen. Na afloop van het 
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eerste jaar zal dan aan de hand van een evaluatie eventueel een 

bijstelling plaats kunnen vinden. 

Bij de evaluatie kan dit verschil voor zover relevant eventueel ook 

nog gecorrigeerd worden. 

 

In bijgaande notitie treft u informatie aan over de uitvoering van 

deze taak door de GGD en een financiële onderbouwing van de 

kosten. 

 

Voorstel: 

Ermee instemmen: 

- dat het prenataal huisbezoek in 2022 als contracttaak wordt  

beschouwd; 

- dat het bedrag dat elke gemeente daarvoor in 2022 in het 

gemeentefonds ontvangt beschikbaar wordt gesteld aan de GGD; 

- dat na afloop van het eerste jaar de prenatale huisbezoeken en 

de daaraan gekoppelde kosten geëvalueerd worden; 

- dat de colleges per brief geïnformeerd worden over bovenstaand 

besluit. 

 

Behandeling van 

agendapunt: 

 

Besluitvormend 

Consequenties 
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nvt 

 

 

 
BESLUIT 
 

Datum besluit: 

 

 

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur  

 
 
 

Voorstel gewijzigd 
 

Kies een item. 

Besluit 
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Uit mei-circulaire 2022: 

11. Prenataal huisbezoek 
In 2021 is structureel vanaf 2022 in totaal € 5,3 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd voor 
de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’. 
Daarbij was uitgegaan van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2022. Het 
wetsvoorstel is evenwel niet per 1 januari 2022 in werking getreden maar treedt per 1 juli 2022 in 
werking. De niet benodigde middelen voor het 1e halfjaar van 2022 worden teruggeboekt naar het 

ministerie van VWS. Hierbij is wel rekening gehouden met de (extra) kosten die gemeenten eventueel 
al hebben gemaakt als gevolg van de inwerkingtreding (15% van € 2,65 miljoen). Daarom wordt nu € 
2,25 miljoen teruggeboekt. 
 

 

Uit mei-circulaire 2021: 

14. Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg  
Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het 
wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ 6 . Het gaat om een 

bedrag van jaarlijks € 5,3 miljoen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in 
werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van 
gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en 
ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een 
prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare 
situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde 

organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. 
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Overzicht meicirculaire 2022

Gemeente
basis heel 

jaar

corr 1e 

halfjaar '22

Totaal 

2022

Asten 4.863 -1.901 2.962

Bergeijk 4.814 -1.955 2.860

Best 8.273 -3.416 4.858

Bladel 5.348 -2.201 3.146

Cranendonck 5.947 -2.345 3.602

Deurne 8.512 -3.626 4.886

Eersel 4.997 -2.043 2.954

Eindhoven 78.809 -30.810 47.999

Geldrop-Mierlo 11.336 -4.733 6.603

Gemert-Bakel 8.178 -3.510 4.667

Heeze-Leende 4.301 -1.684 2.617

Helmond 30.805 -12.317 18.488

Laarbeek 6.050 -2.504 3.546

Nuenen 6.032 -2.546 3.485

Oirschot 4.863 -1.970 2.893

Reusel-De Mierden 3.807 -1.456 2.351

Someren 5.239 -2.113 3.126

Son en Breugel 4.867 -1.966 2.902

Valkenswaard 8.765 -3.620 5.145

Veldhoven 11.631 -5.055 6.576

Waalre 4.985 -1.983 3.002

TOTAAL 232.421 -93.753 138.668


