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Raad/commissie

Commissie BM

Datum vergadering

19 januari 2022

Onderwerp

Financien nota Gezondheid

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 zegt het college toe de raad te voorzien van een uitgebreide
toelichting op de financiële dekking van de verschillende onderdelen in de nota.

Datum schriftelijke reactie
27 januari 2022

Schriftelijke reactie
In de nota gezondheid 2022-2026 worden diverse programma’s en activiteiten genoemd, die de komende
jaren voortgezet en/of gestart worden. U vraagt om een uitgebreidere toelichting op de dekking van de
kosten. De kosten voor uitvoering zijn € 950.000 per jaar in 2022 en de daaropvolgende jaren € 900.000 per
jaar.
In de nota is per programma/activiteit opgenomen wat de te verwachten kosten zijn, op basis van
afspraken en plannen die er nu liggen. Dit is een schatting. Binnen het gezondheid budget kan geschoven
worden.
In de begroting Sociaal Domein 2022 (en verder) is € 350.000 opgenomen als nieuwe investering.
Daarnaast vindt er een verschuiving plaats binnen de begroting van € 300.000 (van geïndiceerde zorg naar
preventie). Door de uitvoering van de programma’s en activiteiten verwachten we dat deze verschuiving de
komende jaren gaat groeien. In de jaren 2023, 2024 en 2025 zal de verschuiving binnen de begroting dus
groeien. De resterende € 300.000 kan deels gedekt worden door GIDS middelen (€170.000), die in 2022 nog
éénmalig uitgekeerd worden. De overige € 130.000 wordt gedekt uit de middelen Jeugd, die het rijk heeft
uitgekeerd. Hier kan ‘Cool Sudwest’ en ‘Ouders Blij(ven)’ uit gefinancierd worden. Dit zijn (preventieve)
programma’s gericht op Jeugd. De overige jaren zal de dekking als volgt zijn:
Jaar
Dekking
Verschuiving binnen programma 1: Sociaal
(van Zorg naar Preventie)
Beschikbaar gesteld in Programmabegroting 2022
(Goede gezondheid en Welzijn)
GIDS-gelden
Nieuwe middelen Jeugdzorg
Totaal

2022

2023

2024

2025

300.000

600.000

750.000

850.000

325.000

175.000

75.000

25.000

170.000
155.000
950.000

€

1

€

125.000
900.000

€

75.000
900.000

€

25.000
900.000

Bovendien is ook bij VWS aandacht preventie/gezondheid structureel financieel te borgen op basis van weten regelgeving. Gezondheidsbevordering vraagt om een duurzame bekostigingssystematiek, gebaseerd op
een brede benadering van gezondheid. In de nog op te stellen contourennota moet het (nieuwe) kabinet
helderheid geven over de financiering van preventie. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe
hoog structureel budget wordt voor gemeenten. Daar op vooruitlopend maakt SWF zelf de keuze om te
investeren in (de continuïteit) van ons gezondheidsbeleid. Verwachting is dat er vanaf 2023 structureel
budget beschikbaar gesteld wordt. Wanneer dit daadwerkelijk zo is, kan de begroting aangepast worden.
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