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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering Bestuur van 11 juni 2019 is de eerste bestuursrapportage
behandeld. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen gesteld over twee projecten van de GGD waar
aanvullende financiering voor is opgenomen in de bestuursrapportage. Met deze raadsinformatiebrief
wordt antwoord gegeven op deze vragen. De toezegging nr 1682 in het Bestuurlijke Activiteiten
Bewakings Systeem (BABS) wordt hiermee afgedaan.
Informatie
In de informatievergadering Bestuur kwamen twee projecten, georganiseerd vanuit de GGD, aan de
orde. Hiervoor is aanvullende financiering opgenomen in de eerste bestuursrapportage. Het gaat hier
over de projecten ‘Nu niet zwanger’ en de ‘Wijk-GGD’er’. Gevraagd werd naar een nadere toelichting
op deze projecten. Over de ‘Wijk-GGD’er’ is op 1 mei 2019 een raadsinformatiebrief verzonden met
daarbij de evaluatie van het eerste half jaar van dit project. Deze gegevens zijn dus al met u gedeeld.
In deze raadsinformatiebrief gaat het over het andere project ‘Nu niet zwanger’.
Nu niet zwanger
Doel van dit project is het voorkomen van zwangerschappen waaruit mogelijk (zware) problematiek
voor ouder(s) en/of kind ontstaan. Dit gebeurt door het pro actief aanbieden van anticonceptie aan
kwetsbare (potentiële) ouders in een situatie waarin ouderschap (tijdelijk) tekort schiet. Deze aanpak
voorkomt veel persoonlijk leed en op termijn duurdere jeugdhulp en jeugdbeschermingsmaatregelen.
Kwetsbare ouders zijn vrouwen (soms ook mannen) met psychische problemen, een verstandelijke
beperking, armoede, dakloosheid, illegaliteit en/of een verslaving. In 2018 is dit project uitgerold over
de hele regio Midden-Brabant. Inmiddels zijn er meer dan 400 kwetsbare (potentiële) ouders bereikt.
Meer dan 80% besloot vrijwillig om anticonceptie te gebruiken, waarmee dit programma een succes is.
Het grootste gedeelte van de inzet voor ‘Nu niet zwanger’ is ook ondergebracht in de lokale accenten
en wordt daarmee gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage. Een klein deel van de kosten van dit project
betreft kosten voor de anticonceptiemiddelen. Omdat het hier niet om ureninzet gaat, is het niet
mogelijk om deze kosten op te nemen in de lokale accenten. Deze zullen dan ook aanvullend
gefinancierd moeten worden vanuit de plustaken. Het project ‘Nu niet zwanger’ levert naar
verwachting een kostenbesparing op omdat:
 er minder hoge kosten zullen zijn voor begeleidingstrajecten van kwetsbare (potentiële)
ouders (gemiddeld € 104.000 per gezin1);
 er minder hoge kosten zullen zijn voor uithuisplaatsingen van kinderen (gemiddeld € 53.000
per uithuisplaatsing¹).
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Bron: effectenmakelaar, maatschappelijke prijslijst 10-2016

In 2018 is het project ‘Nu niet zwanger’ uitgebreid van Tilburg naar de hele regio en daarmee ook
gestart in Heusden. Gedurende 2018 zijn er in totaal 7 inwoners uit onze gemeente zo geholpen met
anticonceptie. Deze inwoners zijn via verschillende ketenpartners binnen gekomen bij ‘Nu niet
zwanger’. Onder meer via de Regionale Instelling Beschermd Wonen Brabant (RIBW), het ElisabethTweesteden Ziekenhuis (ETZ) en het wijkteam Bijeen. We kunnen natuurlijk niet voorspellen wat er in
deze gevallen zou zijn gebeurd als er geen keuze zou zijn gemaakt voor anticonceptie. De structurele
kosten van dit project bedragen iets meer dan € 12.000 per jaar. Op basis van bovenstaande
kostenbesparing en een evenredige verdeling van de gevallen hierover, kun je stellen dat er met de
inzet van deze € 12.000 in 2018 een aanzienlijk hoger bedrag aan toekomstige kosten wordt
bespaard.
Het doel is om de bekendheid van het project ‘Nu niet zwanger’ dit jaar te vergroten onder onze lokale
partners. Een groot deel weet het project al te vinden, maar hier liggen nog kansen voor verbetering.
Met een grotere bekendheid is er ook een stijging in het aantal gevallen te verwachten. Het rendement
van dit project zal daardoor de komende jaren waarschijnlijk nog groter worden.

