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Inleiding 
In het kader van de invoering van de nieuwe subsidiesystematiek in de 
gemeente Zeewolde is besloten om beleidsregels vast te stellen voor de 
beleidsterreinen die vallen onder de Algemene Subsidieverordening. De 
jeugdgezondheidszorg behoort tot deze terreinen. Beleidsregels zijn bedoeld 
om operationele doelen en beleidsinhoudelijke kaders te stellen voor het 
toekennen van een subsidie. Op deze manier wordt bijgedragen aan de 
koppeling tussen beleidsmatige doelstellingen, middeleninzet en effecten, 
zoals dat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is vereist. 
 
De beleidsregels functioneren als een wettelijk voorschrift dat aangeeft voor 
welke doelen, functies en activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De 
beleidsregels bevatten ook toetsingselementen. Dit bevordert de 
mogelijkheden tot het operationaliseren en evalueren van de beleidsdoelen. 
 
Beleidsterrein 
Jeugdgezondheidszorg 
Basistakenpakket uniform deel 0 tot 4 jarigen, functienummer 4.715.00-
4.42.502 
Basistakenpakket maatwerkdeel 0 tot 4 jarigen, functienummer 4.716.00-
4.42.502 
Basistakenpakket uniform en maatwerkdeel 4 tot 19 jarigen, functienummer 
4.714.00, 4.42.503 
 
Aanleiding subsidie 
De jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en 
beveiligen van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke 
gezondheidszorg en ontwikkeling van jeugdigen. Het streven is verschillen in 
gezondheid te verkleinen en iedereen gelijke kansen op gezondheid te 
bieden. De basis voor dit beoogde doel betreft de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid. De accenten liggen op voorlichting en preventie. In 
Zeewolde zijn Icare JGZ en de GGD van de Hulpverleningsdienst Flevoland 
werkzaam. Alleen deze twee JGZ-instanties komen in aanmerking voor een 
subsidie in het kader van de jeugdgezondheidszorg.  
 
Uitgangspunten beleid 
De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd vanuit het basistakenpakket. Dit 
basistakenpakket is opgebouwd vanuit een uniform deel en een 
maatwerkdeel. Het uniform deel bestaat uit taken die gevraagd en 
ongevraagd aan alle kinderen moeten worden aangeboden. De inhoud 
hiervan wordt voor een groot deel landelijk vastgesteld en de gemeentelijke 
beleidsvrijheid hierin is beperkt. Het maatwerkdeel is onderwerp van 
gemeentelijke besluitvorming. Met het maatwerkdeel kan ingespeeld worden 
op de specifieke lokale situatie en specifieke problemen. De verstrekte 
subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor het uitvoeren van het 
uniform en het maatwerkdeel van het basistakenpakket. 
 
 

S. de Ruiter 

13 maart 2006

Beleidsregels jeugdgezondheidszorg 

 



 2 

Doelgroepen 
De doelgroep bestaat uit kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar en hun 
ouders. Daarnaast richt de jeugdgezondheidszorg zich op intermediaire 
doelgroepen zoals peuterspeelzaalwerk en scholen. 
 
Producten 
Een uitgebreide beschrijving van de producten vindt u in het "Productenboek  
Jeugdgezondheidszorg Flevoland 2004".  
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