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Onderwerp 
Gunning uitvoering taken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) basistakenpakket 0-4 jaar en plustaken 

Steenbergen; 5 december 2017 

Aan de Raad, 

1. Inleiding 
De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0 tot 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
wordt in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht 
uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). 
De huidige overeenkomst met TWB loopt aan het einde van dit jaar af. Voor het continueren van deze 
wettelijk verplichte zorg vanuit de gemeente, is bestuurlijk besloten een Europese aanbesteding te doen. 
TWB heeft zich als enige kandidaat voor deze aanbesteding gemeld. Met deze partij is dan ook de 
procedure voor een nieuwe overeenkomst doorlopen. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2018 voor 
de duur van vier jaar en eindigt op 31 december 2021. De zes gemeenten hebben gezamenlijk de 
mogelijkheid om de overeenkomst twee maal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in 
overleg tussen de zes gemeenten en opdrachtnemer (TWB). 

2. De continuïteit en kwaliteit van de huidige dienstverlening is geborgd 
Thuiszorg West-Brabant is in Steenbergen de partij die al jarenlang naar tevredenheid uitvoering geeft 
aan de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar. De partij is goed lokaal verankerd in de Steenbergse 
samenleving. TWB maakt samen met de GGD West-Brabant en Careyn (Breda) onderdeel uit van de 
bedrijfscorporatie Jeugdgezondheidszorg West-Brabant. 
In West-Brabant is in 2015 de visie 'Een nieuw basispakket JGZ in West-Brabant' in samenwerking en 
afstemming tussen deze drie partijen tot stand gekomen. Hierin staat centraal dat alle kinderen van 0-18 
jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het basispakket is meer begeleiding en zorg 
mogelijk voor kinderen die dat nodig hebben, Dit wordt aanvullende zorg genoemd. Naast basiszorg en 
aanvullende zorg bestaat het basistakenpakket nog uit de onderdelen lokaal verbinden (samenwerking 
met lokale partijen) en beleidsvorming (trends en monitoring JGZ). 
Gelijke behandeling is niet langer het streven, maar een gelijke uitkomst voor iedereen. In juli 2016 is 
door de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 West-Brabantse gemeenten het 
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar vastgesteld. Dit basistakenpakket heeft als 
uitgangspunt gediend voor de nieuwe afspraken met TWB. 

3. Preventief aanbod is ondersteunend aan de uitvoering van het basistakenpakket 
Naast het basistakenpakket kunnen gemeenten ook plustaken afnemen. Plustaken zijn extra taken, die 
naar lokale behoefte kunnen worden afgenomen. In Steenbergen worden in 2018 de volgende plustaken 
afgenomen: 
1. toeleiding, cursussen en observaties ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie, 
2. cursussen en themabijeenkomsten, 
3. integrale inzet van de jeugdverpleegkundige in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 



Wat betekent dit voor de gemeente Steenbergen 
2017 2018 

Aantal kinderen in zorg 797 813 
Prijs per kind C 362,63 6 291,73 

Kosten basistakenpakket C 242.730 C 237.035 
Vaste kosten huisvesting C 46.287 C 37.589 
Variabele kosten huisvesting n.n.b. C 32.547 
Kosten plustaken C 27.552 C 17.220 
W E C 11.076 C 9.590 
Totaal (excl. Prijs per kind) C 327.645 C 333.981 

In tegenstelling tot de andere gemeenten, waar een lichte daling te constateren valt, zijn er in 
Steenbergen in 2018 meer kinderen in zorg. De overheadkosten worden niet meer door de 6 gemeenten 
gedeeld maar in de prijs per kind doorberekend. Dit is voordelig voor de kleinere gemeenten zoals 
Steenbergen. 
Ondanks dat de kosten per kind, de kosten van het basispakket en de vaste huisvestingskosten dalen, is 
er voor de gemeente Steenbergen een tekort te constateren van C 6.336. Dit tekort is voornamelijk toe te 
schrijven aan de overige variabele huisvestingskosten. 
In de begroting 2018 zijn voldoende middelen opgenomen om zowel de basistaken als de plustaken te 
kunnen bekostigen. 
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