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Halfjaarverslag aanvullende diensten PZJ 2019
avanderham@ggdhm.nl
Annelies van der Ham

Gemeente Gouda
College van Burgemeester en wethouders

Geacht College,
Hierbij ontvangt u een link naar onze halfjaarrapportage regionale aanvullende diensten
Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) 2019, waarin de aanvullende diensten Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) van GGD Hollands Midden inhoudelijk worden verantwoord. Waar
mogelijk worden ook de lokale diensten per gemeente inhoudelijk toegelicht.
De kerntaak in het programma Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) is het bevorderen en
beschermen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
jeugdigen. Medewerkers hebben regelmatig contact met praktisch alle jeugdigen. Samen
met de ouders zorgen de medewerkers ervoor dat kinderen zich zo gezond mogelijk
ontwikkelen in een veilig opvoedingsklimaat.
Halfjaarrapportage 2019 en Infographic
De halfjaarrapportage biedt u een inhoudelijke toelichting en geeft inzicht in de aantallen
activiteiten per gemeente over de eerste zes maanden van 2019. Er wordt geleverd
conform de afspraak. In geval van afwijkingen wordt dit gecommuniceerd.
De rapportage gaat niet in op de financiële stand van zaken over de eerste zes maanden
van 2019. De financiële verantwoording zal in de jaarrapportage aanvullende diensten
JGZ 2019 worden opgenomen.
De halfjaarrapportage aanvullende diensten PZJ 2019 en de lokale aanvullende diensten
zijn te vinden op https://www.ggdhm.nl/gemeenten/item/gemeenten/mijn-gemeente. Hier
kunt u uw gemeente aanklikken, waarna u de gegevens over uw gemeente kunt inzien.
Binnenkort ontvangt u per post onze Infographic. Deze geeft in één oogopslag een
duidelijk beeld van de regionale inzet die ten behoeve van de CJG dienstverlening het
eerste half jaar 2019 geleverd is.
Begroting 2020
Tot slot vragen wij uw aandacht voor de voorlopige afname aanvullende diensten PZJ
2020. Wij hebben nog niet van alle gemeenten een voorlopige reactie toegezonden
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gekregen. Indien uw gemeente nog geen voorlopige afname voor 2020 kenbaar heeft
gemaakt, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk via onderstaand e-mailadres.
Tevens zien wij de subsidiebeschikking graag voor 1 december 2019 tegemoet.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht uw gemeente prijs
stellen op extra informatie met betrekking tot het halfjaarverslag 2019, dan vernemen wij
dit graag. U kunt contact opnemen met Annelies van der Ham. Zij is bereikbaar via
avanderham@ggdhm.nl of 088-308 4372.

Met vriendelijke groet,

H.P. Visch
Sectormanager Publieke Zorg voor de Jeugd
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