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Aangevraagd bedrag
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CJG Rijnmond
4. Preventie
4.0 KrimpenWijzer
4.4 Jeugdgezondheidszorg
Verlening 2017
€ 876.190

Vaststelling 2017
Subsidievaststelling aangevraagd voor een
totaal bedrag van € 870.490.

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de
subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag is volledig.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli
en voor hogere subsidie uiterlijk 1
april
De subsidieaanvraag is op 29 maart
2016 ontvangen.
Op 26 september 2016 is er een
herziene aanvraag ingediend.

Aanvraag tot vaststelling is op 26 maart 2018
bij ons ingediend, dus voor 1 mei.

Geen

De aanvraag tot vaststelling voldoet aan ASV

A.
KrimpenWijzer
Decentrale
huisvesting
: € 137.700
Balie
: €
87.100

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op:

B.
Jeugdgezondheidszorg
JGZ basis:
€ 608.400
JGZ preventie
€
42.990
 Prenataal Huisbezoek:
60 huisbezoeken
 Stevig Ouderschap:
20 trajecten
 Communicatie

-

De aanvraag tot vaststelling bevat:
a.
een verslag
b.
een overzicht van de activiteiten
c.
een balansoverzicht
d.
een accountantsverklaring
Het jaarverslag is op 12 april 2018 besproken
in de Raad voor Publiek Belang.

-

-

Uitvoering van het JGZ basispakket
€ 608.313
Uitvoering van het JGZ preventie pakket,
te weten
 Prenataal Huisbezoek:
65 huisbezoeken
€
9.458
 Stevig Ouderschap:
21 trajecten
€ 30.555
 Communicatie
€ 2.111
Decentrale huisvesting
€ 132.954
Balie
€ 87.100

Totaal

€ 870.490

CJG Rijnmond heeft in 2017 € 5.700 meer
subsidie ontvangen dan waarvoor activiteiten
zijn gerealiseerd. Dit verschil zit met name in
de decentrale huisvesting t.w. € 4.746.
Activiteiten

KrimpenWijzer
Decentrale huisvesting
CJG Rijnmond verzorgt de
huisvesting voor de partners van de
KrimpenWijzer, die gehuisvest zijn in
het gezondheidscentrum Krimpen.
Balie/receptiefunctie
De receptie van de KrimpenWijzer is
het eerste aanspreekpunt van de

CJG R heeft uitvoering gegeven aan de
genoemde activiteiten. Enkele
bijzonderheden:
Jeugdgezondheidszorg
- Uitvoering gegeven aan het JGZ
basispakket;
 Uitvoeren contactmomenten (bereik
95,0%)
 Indicering en toeleiding VVE-peuters

KrimpenWijzer. De receptie is
gevestigd in het gezondheidscentrum
en heeft in ieder geval de volgende
taken:
- Informatie en advies geven
conform de afspraken over de
werkwijze van de KrimpenWijzer
- Ontvangst en wegwijsfunctie
- Werkprocessen faciliteren
- Administratieve ondersteuning
- Agenda en sleutelbeheer van de
gespreks- en vergaderruimten.
De KrimpenWijzer is fysiek,
telefonisch en digitaal toegankelijk
voor inwoners.
De baliefunctie van KrimpenWijzer
wordt uitgevoerd in samenwerking
met de partners in het
gezondheidscentrum. CJG Rijnmond
verzorgt de bezetting van de balie.
Jeugdgezondheidszorg
- Uitvoering van het JGZ
basispakket
- Uitvoering van het JGZ preventie
pakket, te weten
 Prenataal Huisbezoek:
60 huisbezoeken
 Stevig Ouderschap:
20 trajecten
 Communicatie; wordt
nadrukkelijk de verbinding
gelegd met KrimpenWijzer

Er zijn 68 kinderen die, op basis van de VVE
doelgroepdefinitie, in aanmerking komen voor
VVE, toegeleid naar
peuterspeelzalen/peutergroepen.
 Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma
(vaccinatiegraad in Krimpen is 85% bij
zuigelingen en kleuters, waar dit
regionaal gemiddeld 95% is. Er is in
Krimpen wél een heel lichte stijging te
zien t.o.v. 2016.
Voor de HPV vaccinatie
baarmoederhalskanker bij 14 jarige
meisjes is het 51,2%, waar dit
regionaal gemiddeld 49,9% en
landelijk 53% is. Voor Krimpen is dit
percentage een lichte stijging, terwijl
landelijk én regionaal er een daling is
te zien.)
-

Uitvoering gegeven aan het JGZ preventie
pakket, te weten
 Prenataal Huisbezoek:
65 huisbezoeken (+5)
Een programma bestaande uit één tot vier
huisbezoeken voor zwangere vrouwen in
risicosituaties.
Prenatale huisbezoeken bieden een
mogelijkheid tot het tijdig signaleren van
problematiek, waardoor er al in een vroeg
stadium geïntervenieerd kan worden.
 Stevig Ouderschap:
21 trajecten (+1)
Stevig Ouderschap is een programma van zes
huisbezoeken voor gezinnen met een
verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.
Het hele gezin wordt in beeld gebracht,
waardoor er goed preventief gewerkt kan
worden.
 Communicatie (- € 3.049)
Er is gewerkt aan herziening van folders en
flyers volgens de recente taal- en
leesbaarheidsrichtlijnen, met als doel dat het
begrijpelijk is voor alle inwoners van Krimpen
aan den IJssel.
Tevens is er ingezet op de verbetering van de
digitale informatieverstrekking (website).
KrimpenWijzer
Decentrale huisvesting
CJG Rijnmond heeft de huisvesting voor de
partners van de KrimpenWijzer in het
gezondheidscentrum verzorgd.
De huisvestingskosten bleken lager dan
begroot (- € 4.746)
Balie/receptiefunctie
Er is invulling gegeven aan de

balie/receptiefunctie van de KrimpenWijzer.
De receptie is eerste aanspreekpunt en
gevestigd in het gezondheidscentrum.
Bijzonderheden

De subsidieovereenkomst wordt voor
de periode van één jaar afgesloten.

Geen bijzonderheden

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in
de beleidsregel subsidiëring 2015:
“4.4. – Jeugdgezondheidszorg” en de
beleidsregel subsidiëring 2017 “4.0. –
KrimpenWijzer”.
Het subsidieplafond wordt niet
overschreden.

CJG Rijnmond heeft de gevraagde prestaties
geleverd conform de afspraken.

6716104 Centrum jeugd en gezin
6716107 Krimpenwijzer

Bij de uitvoering van het aanvullend preventief
pakket is er sprake van een batig saldo van
€ 867 en bij het bassispakket van € 87.
Voor wat betreft de huisvesting is er sprake
van een batig saldo ad. € 4.746.
Overeenkomstig de intentieverklaring
huisvesting CJG moet dat worden
terugbetaald.
Er is dus sprake van een batig saldo van in
totaal € 5.700.

Begroting 2017

Post / Budget

De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de subsidieverlening.

Wanneer dit bedrag wordt toegevoegd aan de
egalisatiereserve ontstaat het volgende beeld:
- stand reserve 1-1-2017:
- toevoeging 2017:
Totale reserve:

€
€
€

37.657
5.700
43.357

De egalisatiereserve is de afgelopen jaren
opgebouwd. Omdat er op korter termijn geen
bestemming is waarvoor CJG Rijnmond de
egalisatiereserve in kan zetten, hebben zij
verzocht om het bedrag terug te kunnen
betalen aan de gemeente.
Geadviseerd wordt om CJG Rijnmond het
bedrag van € 43.357 terug te laten betalen
aan de gemeente.
Aan CJG Rijnmond is € 876.190 als voorschot
uitbetaald.
Beslissing

Voor de periode 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2017 wordt een
budgetsubsidie beschikbaar gesteld
van € 876.190,- ten behoeve van:
- Jeugdgezondheidszorg
(basispakket en preventie)
€ 651.390
- KrimpenWijzer
Balie: € 87.100
Huurvergoeding: € 137.700

De budgetsubsidie 2017 vast te stellen op
€ 876.190 en daarbij CJG Rijnmond
verzoeken om de egalisatiereserve ad.
€ 43.357 terug te betalen aan de gemeente.

