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Financiering prenatale huisbezoeken in 2022

Datum: 2 augustus 2022

Geacht College,

Door de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid met het Prenataal huisbezoek krijgen alle 

gemeenten in onze regio per 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD aan te bieden aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.

Het gaat naar verwachting om ca. 167 van de aanstaande ouders. Het doel hiervan is dat 

(aanstaande) ouders ook in (psycho) sociaal-maatschappelijk opzicht worden ondersteund. Deze 

ondersteuning is gericht op het verbeteren van de situatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn de stress te 

verminderen rond financiën, het verbeteren van de leefomstandigheden, het vergroten van 

gezondheids- en opvoedingsvaardigheden en/of het bevorderen van sensitief ouderschap.

In de Programmabegroting 2023 van de GGD zijn de prenatale bezoeken opgenomen als een 

gemeenschappelijke basistaak voor alle 21 gemeenten en er is daarvoor een structureel bedrag 

opgenomen (via de inwonerbijdrage) van C225.000,- per jaar. Deze is reeds eerder voor een 

zienswijze aan uw gemeente aangeboden. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding die uw 

gemeente via het gemeentefonds voor de prenatale huisbezoeken ontvangt.

De geraamde kosten in 2022 (vanaf 1 juli) bedragen ca. C 138.000,- (hierin zit ook een component 

voor de implementatievoorbereiding). In de bijlage kunt u zien welk deel uw gemeente bijdraagt in 

deze kosten (gebaseerd op de meicirculaire van het Rijk). Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft er 

om pragmatische redenen mee ingestemd dat de prenatale huisbezoeken in 2022 worden beschouwd 

als een contracttaak en dat het bedrag dat elke gemeente daarvoor in 2022 in het gemeentefonds 

ontvangt beschikbaar stelt aan de GGD.
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Tevens is besloten dat na afloop van het eerste jaar de prenatale huisbezoeken en de daaraan 

gekoppelde kosten geëvalueerd worden. Als die evaluatie tot een aanpassing van de gemeentelijke 

bijdrage leidt zal dat uiteraard ook voor zienswijze worden voorgelegd.

Via deze brief informeren wij u over bovenstaand besluit.

Hoogachtend,

V. man

Secretaris

C. tmans

Voorzitter
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Overzicht meicirculaire 2022

Gemeente
basis heel 

jaar

corr 1e 

halfjaar '22

Totaal

2022

Asten 4.863 -1.901 2.962
Bergeijk 4.814 -1.955 2.860
Best 8.273 -3.416 4.858
Bladel 5.348 -2.201 3.146
Cranendonck 5.947 -2.345 3.602
Deurne 8.512 -3.626 4.886
Eersel 4.997 -2.043 2.954
Eindhoven 78.809 -30.810 47.999
Geldrop-Mierlo 11.336 -4.733 6.603
Gemert-Bakel 8.178 -3.510 4.667
Heeze-Leende 4.301 -1.684 2.617
Helmond 30.805 -12.317 18.488
Laarbeek 6.050 -2.504 3.546
Nuenen 6.032 -2.546 3.485
Oirschot 4.863 -1.970 2.893
Reusel-De Mierden 3.807 -1.456 2.351
Someren 5.239 -2.113 3.126
Son en Breugel 4.867 -1.966 2.902
Valkenswaard 8.765 -3.620 5.145
Veldhoven 11.631 -5.055 6.576
Waalre 4.985 -1.983 3.002
TOTAAL 232.421 -93.753 138.668

Met vriendelijke groet,

Annemarie Bongaerts
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