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Naam overleg 

Algemeen Bestuur 

Vergaderdatum 

14-12-2022 

Agendapunt 

5 

 

Notiti Harmonisatie basisaanbod preventie JGZ 0-4 

 

Opsteller P. Lamers / P. van Son 

 

Datum 

 

2-12-2022 

Korte omschrijving 

 

 

Inbesteding van de JGZ 0-4 jaar bij de GGDBZO was onderdeel 

van de bestuursopdracht van 2019. De overgang van de JGZ 0-4 

organisaties van ZuidZorg en de Zorgboog heeft 1 januari 2021 

plaatsgevonden.  

Harmonisatie op inhoud van de dienstverlening in het Basis 

Aanbod Preventie (BAP) tussen de voormalige JGZ 0-4 

organisaties is als deelopdracht uitgewerkt in afstemming met een 

ambtelijke werkgroep en is inmiddels uitgevoerd. In de bijlage 

treft u het geharmoniseerde BAP 0-4 aan dat per 1 januari 2023 

voor alle gemeenten geldt.  

Wat nog resteert is de harmonisatie van de tarieven voor het BAP. 

Het vorige AB heeft december 2021 besloten tot deze financiële 

harmonisatie met ingang van 1 januari 2023. De ambtelijke 

werkgroep financiën is betrokken bij de scenario’s.  

In bijgaande notitie treft u de financiële doorrekening aan van het 

geharmoniseerde pakket per 1 januari 2023. 

 

Voorstel: 

- Het BAP JGZ 0- 4 dat per 1 januari 2023 geldt voor alle 

gemeenten in de regio Z.O. Brabant inhoudelijk vaststellen; 

- De kosten die hiermee gepaard gaan financieren op basis van 

een geharmoniseerd tarief per kind (kindbijdrage) voor alle 

21 gemeente o.b.v. de gewogen gemiddelde methodiek;  

- De kindbijdrage van gemeenten voor het BAP JGZ 0-4 per 1 

januari 2023 vaststellen op € 432,14 per kind (exclusief te 

verwachten correctie op indexering 2023); 

- Dit meenemen in de begrotingswijziging 2023 en deze 

begrotingswijziging voor een zienswijze voorleggen aan de 

colleges en raden van de 21 gemeenten in onze regio; 

- De GGD-directie de opdracht geven om in de eerste helft van 

2023 met een voorstel te komen voor financiële harmonisatie 
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van JGZ 0- 18 inclusief harmonisatie van tarieven voor 

contracttaken JGZ 0 – 18. 

Behandeling van 

agendapunt: 

 

Besluitvormend 

Consequenties 

Financieel/personeel 

 

 

Advies GGD 

 

Hoe wordt het besluit in de organisatie gecommuniceerd 

 

BESLUIT 

 

Datum besluit: 

 

 

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur  

 

 

 

Voorstel gewijzigd 

 

Kies een item. 

Besluit 

 

 

 

 

 


