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Aan  : Convenantpartners Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost 
Van  : Dagelijks Bestuur  
Datum  : 3 mei 2022 
Onderwerp : Bijgestelde begroting 2022  

 

1. Aanleiding 

 

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) stelt het 
kabinet extra Rijksmiddelen beschikbaar voor de ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. Voor 
gemeenten is vanuit deze middelen structureel €150 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de ondersteuning 
en de aanpak van kwetsbare mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de Zorg- en Veiligheidshuizen 
(hierna ZVH’en) een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de ZVH’en in Nederland, als 
onderdeel van de eerdergenoemde €150 miljoen, €10 miljoen beschikbaar. 
 
Vanaf 2021 ontvangen de ZVH’en deze extra Rijksmiddelen om de aanpak voor personen met een 
(hoog) veiligheidsrisico te intensiveren en de ZVH’en in stand te houden voor het behoud van een 
landelijk dekkend stelsel. Het ZVH BNO ontvangt jaarlijks een bedrag van € 326.000. Deze middelen 
geven ons de mogelijkheid om meer complexe casuïstiek te regisseren, te investeren in het netwerk en 
verder te professionaliseren.  

Het dagelijks bestuur heeft op 24 januari jl. ingestemd met een bestedingsvoorstel voor de te ontvangen 
extra middelen en de bijgestelde begroting 2022, die hieruit voortvloeit. Ook heeft het dagelijks bestuur 
ingestemd met het bestedings-/bestemmingsvoorstel voor de middelen over 2021. 

In dit document maken we de wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2022 zichtbaar. In de 
toelichting worden de wijzigingen op hoofdlijnen toegelicht. 
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2. Bijgestelde begroting 2022 

 

 
 

3. Toelichting op de bijgestelde begroting 
 
3.1 Inkomsten 
 

Rijksbijdrage  
De Rijksbijdrage is vanaf 2022 in de begroting onderverdeeld in een Rijksbijdrage regulier en een 
Rijksbijdrage POK-middelen.  
 
Bijdrage levensloopaanpak 
De gemeentelijke bijdrage voor de levensloopaanpak komt te vervallen. De kosten worden 
gedekt door de Rijksbijdrage POK-middelen.  
 
Bijdrage beheerkosten 
Tot nu toe nam de gemeente ’s-Hertogenbosch de beheerkosten voor haar rekening. De 
gemeente heeft het ZVH verzocht hier voortaan de POK-middelen voor aan te wenden. Per 2022 
nemen we daarom de beheerkosten voor onze rekening en vervalt de bijdrage van de gemeente 
’s-Hertogenbosch.  
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Gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage is met in totaal € 9.710 afgenomen ten opzichte van de primaire 
begroting. Dit komt doordat de gemeentelijke bijdrage voor de levensloopaanpak is komen te 
vervallen.  

 
3.2 Uitgaven 
 

Personeelskosten 
De formatie voor procesregie is uitgebreid met 1,2 fte, zodat we flexibel kunnen inspelen op 
toenemende casuïstiek naar aanleiding van recente ontwikkelingen en extra taken die hier voor 
het ZVH uit voort kunnen vloeien. 
 
De formatie is uitgebreid met 0,9 fte voor innovatie & ontwikkeling, omdat er door 
netwerkpartners steeds vaker een beroep op het ZVH wordt gedaan om mee te denken in 
ontwikkelingen en te investeren in het netwerk.  
 
De formatie is uitgebreid met 0,9 fte managementondersteuning. Dit versterkt de basis van alle 
functies van het ZVH en laat de huidige medewerkers focussen op hun kerntaken. 

 
Organisatiekosten en kantoorkosten 
De personeelsgerelateerde budgetten zijn opgehoogd, zodat deze weer in de pas lopen met de 
nieuwe formatie. Daarnaast is het budget voor bijeenkomsten/webinars, communicatie en 
representatie opgehoogd. 
 
Huisvestingskosten 
De begrotingspost schoonmaak is opgehoogd, omdat deze nu minimaal gebudgetteerd is.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


