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Begrotingswijziging 2017 – extra inzet GGD vergunni nghouders 2017 
 
Onderwerp Financiering extra inzet GGD vergunningho uders in 2017 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Toelichting 

In de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid van 8 december 2016 is besloten tot een extra 
inzet van de GGD ten behoeve van vergunninghouders overeenkomstig het uitwerkingsakkoord 
Verhoogde Asielstroom. In aanvulling op bijgevoegd voorstel heeft de Bestuurscommissie Gezondheid de 
GGD opgedragen zorg te dragen voor een extra inzet in overleg en in samenhang met de lokale 
gebiedsteams. 
Overeenkomstig de adviezen van de Bestuurscommissie Gezondheid en in overeenstemming met het 
desbetreffende mandaatbesluit leggen wij thans de eerste begrotingswijziging 2017 aan u voor. Omdat 
het overzicht van de regietafel Fryslân op dit moment (14 december 2016) nog niet bekend is, maken wij 
voor de begrotingswijziging gebruik van het landelijke cijfer voor 2017. De begrotingswijziging voorziet 
daarmee in de financiering van voornoemde extra inzet uitgaande van: 

1. een gemiddeld bedrag aan kosten van € 359 per gehuisveste vergunninghouder in 2017; 
2. het landelijke cijfer voor de huisvesting van vergunninghouders in Fryslân, te weten 1.145. 

 
Gelet op het feit dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aan het begin van iedere maand een 
overzicht maakt van het aantal gehuisveste vergunninghouders per gemeente in de voorgaande maand 
zijn wij voornemens na afloop van ieder kwartaal de (gemeentelijke) bijdrage in rekening te stellen op 
basis van het werkelijke aantal gehuisveste vergunninghouders in de drie daaraan voorafgaande 
maanden. De definitieve afrekening op basis van de werkelijke kosten zal plaatsvinden in het kader van 
de jaarrekening 2017. 
 
 

 
Financiële consequenties 

Aangezien het overzicht van de regietafel Fryslân op dit moment nog niet bekend is, wordt in de 
begrotingswijziging 2017 uitgegaan het landelijke cijfer te weten 1.145 te huisvesten vergunninghouders. 
Met een gemiddeld bedrag aan kosten van € 359 per vergunninghouder komen de totale kosten uit op     
€ 411.055. 
 

 
 

Conceptbesluit 

1. Overeenkomstig de landelijke berekeningen ten behoeve van het uitwerkingsakkoord Verhoogde 
Asielinstroom voor de extra inzet van de GGD gemiddeld een bedrag van € 359 per gehuisveste 
vergunninghouder beschikbaar te stellen voor 2017. 

2. Voor de raming van de totale kosten 2017 uit te gaan van het landelijk cijfer voor de huisvesting 
van vergunninghouders in Fryslân, te weten 1.145. ; 

3. De bijdrage na afloop van ieder kwartaal in rekening te stellen bij de deelnemende gemeenten op 
basis van het werkelijke aantal gehuisveste vergunninghouders in dat kwartaal; 

4. Vervolgens in het kader van de jaarrekening 2017 conform beslispunt 3 af te rekenen op basis 
van de werkelijke kosten over 2017. 

 
 


