Bundel - Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 9 februari 2022

A
A.1
A.2

Algemeen
Opening en mededelingen
Besluitenlijst (incl. presentielijst) van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 13 oktober 2021
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
Besluitenlijst_Bestuurscommissie_GGD__reguliere_vergadering._13_oktober_2021.pdf

B
B.1

Ter kennisneming/hamerstukken
Kwaliteitsimpuls Nu Niet Zwanger
Voorstel:
Instemmen met het concept-plan van aanpak Kwaliteitsimpuls Nu Niet Zwanger.
Deknotitie BCGGD 9 februari 2022 Kwaliteitsimpuls NNZ.docx
Plan GGDLN NNZ (002).pdf

C
D
D.1
D.2
E

Ter besluitvorming
Ter bespreking
Presentatie infectieziektebestrijding, presentatie dhr. P. Jacobs
Stand van zaken taakherschikking JGZ, presentatie mw. I. Tissen
Rondvraag en sluiting

A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 13 oktober 2021
1 Besluitenlijst_Bestuurscommissie_GGD__reguliere_vergadering._13_oktober_2021.pdf

Besluitenlijst Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.
Datum

13 oktober 2021

Tijd

13:30 - 16:30 uur

Locatie

Video-conferentie

Voorzitter

M. Smitsmans-Burhenne

Aanwezig

M. Smitsmans-Burhenne, F. Schatorjé, P. Baneke,
B. Jacobs, M. Janssen, P. Koolen, R. Bouten, C. Ponjee,
M. Bruijsten, P. Sterk, R. Janssen, J. den Teuling, C. Nijkerken (later),
J. Rooijmans, M. Meijer, N. van Montfoort, C. Delissen (verslag), N. Boots.

Afwezig

M. Wilms en A. Mestrom.

A

Algemeen

A.1

Opening en mededelingen
Bericht van verhindering van wethouders A. Mestrom, M. Wilms. Wethouder C.
Nijkerken sluit later aan.
Bijzonder woord van welkom aan de heer J. den Teuling, wethouder van
Roerdalen die de portefeuille GGD heeft overgenomen en voor het eerst een
vergadering van de Bestuurscommissie GGD bijwoont.

A.2

Notulen van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 9 juni 2021
Voorstel:
Notulen vaststellen.

Besluit:
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
B

Ter kennisneming/hamerstukken

C

Ter besluitvorming

C.1

Bestuursrapportage 2021 en begrotingswijzigingen 2021
Voorstel:
Kennis nemen van de bestuursrapportage 2021 en de begrotingswijzigingen
2021.

Besluit:
Conform voorstel besloten

Toelichting:
N.a.v. van de bestuursrapportage worden de volgende punten besproken:
•

er vindt een forse verschuiving plaats met een + voor de brandweer en
een - voor de overheadkosten. Zorgen bestaan over met name de
structurele effecten van de overheadkostenstijging. Er is sprake van een
forse toename van de ICT kosten, met name in verband met de eisen
t.a.v. informatieveiligheid en als gevolg van de Microsoft
licentiestructuur. Deze kostenverhoging is structureel, maar wordt
vanaf 2022 binnen de totale bedrijfsvoerings-kosten opgevangen.
Tijdens de bestuursconferentie is besproken op welke wijze de
overheadkosten kunnen worden teruggebracht. Kortheidshalve wordt
hiervoor naar de verslaglegging van de conferentie verwezen. Daarnaast
is sprake van tijdelijke inhuur van een hoofd P&O. Deze lasten zijn
incidenteel.

•

hoe staat het met de continuïteit van de werkzaamheden, nu de
crisissituatie nog voortduurt? Het noodscenario is per 1 oktober j.l.
beëindigd. Artsen en verpleegkundigen worden weer voor hun
oorspronkelijke werkzaamheden ingezet. In de volgende vergadering
zal inzicht geboden worden in de taakherschikking in de JGZ met een
verschuiving van werkzaamheden van artsen naar verpleegkundigen.

•

bij prenataal huisbezoek wordt rekening gehouden met de
leefomgeving. Er is sprake van een landelijke uitrol van prenatale
huisbezoeken over de jeugdgezondheidszorg. In het AZC is sprake van
een breed takenpakket publieke gezondheidszorg dat door de GGD
wordt uitgevoerd.

•

De begrotingswijziging wordt ter kennisname aangeboden, omdat deze
in ontwerp door het Dagelijks Bestuur als is vastgesteld en naar de
gemeenteraden is gezonden voor het zienswijzetraject. Besluitvorming
vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17
december 2021. Door enkele leden wordt daarbij alvast meegegeven
dat de stijging van de gemeentelijke kosten van het
rijksvaccinatieprogramma ook opgevangen kan worden door deze ten
laste te brengen van het resultaat. Het DB heeft daar niet voor gekozen
om tot uitdrukking te brengen dat er geen sprake is van een
kostenstijging maar van een al eerder aangekondigde
financieringswijziging waarbij de rechtstreekse middelen zijn
overgeheveld naar de algemene uitkering.
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•

De gemaakte opmerking over de kostendekking uit het resultaat zal bij
de behandeling van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur
worden meegenomen.

•

Uit ambtelijk overleg kwam naar voren dat er een mogelijke uitbreiding
van de inspectie-uren kinderopvang nodig is. Dat wordt gemist in de
Berap. Hierop wordt geantwoord dat er op 1 oktober een landelijk
advies is uitgebracht over het toezicht kinderopvang en met name over
de inspectie eisen t.a.v. gastouders. Er zal een aanpassing van de
regelgeving komen met aangescherpte eisen worden, met als gevolg
een uitbreiding van het aantal inspectie-uren in 2022. Daartoe is
landelijk een budget van € 6,3 miljoen vrijgemaakt. Wat dit voor onze
GGD en de tariefstelling betekent is op dit moment nog niet volledig
duidelijk. In een factsheet zal zo snel mogelijk e.e.a. duidelijk gemaakt
worden voor de gemeenten. Aandacht wordt gevraagd voor een goede
communicatie aan de gastouderorganisaties en deze niet alleen via de
koepelorganisaties te laten verlopen.

C.2

Begrotingswijziging 2022 programma Gezondheid

Voorstel:
Kennis nemen van de genoemde wijzigingen en deze ter zienswijze voor te
leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Besluit:
Conform voorstel besloten
D

Ter bespreking

D.1

Terugblik bestuursconferentie en vervolg kerntakendiscussie

Besluit:
1. Akkoord met vervolgproces, waarbij

•

het manifest een richtinggevend kader biedt;

•

de taakverdeling moet in de breedte van het werkveld gevoerd worden
onder regie van gemeenten. Daarvoor wordt eerst een ambtelijke
conferentie georganiseerd met gemeentelijke managers;

•

GGD richt de uitvoering op de ambities uit het pakket en brengt binnen
het bestaande takenpakket de focus daarop aan;

•

GGD zal per gemeente transparant takenpakket definiëren, met vier
gemeenten als proef voordat het verder uitgerold wordt.
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Toelichting:
Kortheidshalve wordt verwezen naar het verslag van de bestuursconferentie
met de daar gemaakte afspraken. In aansluiting daarop wordt opgemerkt dat
de gemeenten ook capaciteit moeten leveren om e.e.a. waar te maken. Er
zullen goede afspraken met en tussen gemeenten gemaakt moeten worden,
waarbij de bestuurders elkaar aan zullen spreken op het nakomen daarvan.
De proces- en organisatierol van de GGD zal niet overboord gegooid worden,
maar er is sprake van gezamenlijk optrekken. Het partnerschap spreekt
iedereen aan. Gevraagd wordt een strakke planning op te zetten waarbij in
beeld gebracht wordt hoeveel capaciteit gevraagd wordt.
Van de zijde van de GGD wordt toegezegd om het op te pakken en met de
oproep om het samen concreet te maken. De wethouders zullen hun eigen
manager sociaal domein informeren en duidelijk maken dat dit bestuurlijk
draagvlak heeft, maar dat de gemeentelijke ambtenaren aan zet zijn om het
verder uit te werken.
Er wordt een bestuurlijke trekkersgroep gevormd met als deelnemers mevr.
Smitsmans en de heren Jacobs en Sterk.
D.2

Stand van zaken Covid 19

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting:
Er is sprake van een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Er is nog
geen schrikbarende stijging van het aantal ziekenhuisopnamen.
Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de boosterprik. De mensen
met beperkingen in het immuunsysteem zijn door de huisartsen geselecteerd
en inmiddels door de GGD uitgenodigd. De minister zal op korte termijn met
een standpunt komen voor de volgende doelgroep.
De regie voor de boostercampagne wordt bij de GGD'n gelegd.
In de regio wordt momenteel met pop up locaties gewerkt in gebieden waar de
vaccinatiegraad laags is. Deze pop up locaties zijn met name succesvol in
Venray en Weert en minder in Roermond en Venlo.
Over het budgettair kader voor 2022 vindt momenteel overleg plaats met het
ministerie van VWS. Uitgangspunt is en blijft een volledige vergoeding van de
kosten.
De aanbesteding voor het testen en vaccineren vanaf januari loopt nog.
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D.3

Stand van zaken regionale aanpak "Kansrijke start"
Presentatie:
- Algemene stand van zaken regionale aanpak .
- Onderdeel van de regionale aanpak is het deelprogramma "Nu niet
zwanger"; presentatie door mw. E. Jeuken.

Besluit:
1. Voor kennisgeving aangenomen
2. Voor "tussen wal en schip" gevallen wordt een budget van € 5000
opgenomen in de begroting van de VRLN.

Toelichting:
1. Door Jurgen Scharten, projectleider kansrijke start wordt aan de hand van
een presentatie de huidige stand van zaken weergegeven. Kortheidshalve
wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie.
2. Door Ellen Jeuken, projectleider "Nu niet zwanger" wordt aan de hand van
een presentatie de stand van zaken weergegeven. Daarbij geeft zij ook een
aantal praktijkvoorbeelden. Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegde
presentatie. Door enkele aanwezigen wordt benadrukt dat de GGD goed
aangesloten moet zijn bij het sociaal domein. Het schrijnende
praktijkvoorbeeld waarbij een cliënt om budgettaire redenen (niet verzekerd,
geen inkomen, geen vaste woon- of verblijfplaats, psychische problematiek,
etc.) een zwangerschap niet kan afbreken omdat géén van de partijen de
kosten daarvan kan/wil dragen zou niet meer voor mogen komen. Afgesproken
wordt om een budget van € 5000 in de begroting van de GGD op te nemen,
om dit soort situaties van mensen die tussen wal en schip vallen. toch op te
kunnen lossen.
E

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de
vergadering sluit.
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B.1 Kwaliteitsimpuls Nu Niet Zwanger
1 Deknotitie BCGGD 9 februari 2022 Kwaliteitsimpuls NNZ.docx

Vergadering van
Kabinet
Vergaderdatum
Agendapunt
Auteur
Onderwerp
Bijlagen

:
:
:
:
:
:
:

Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Nee
9 februari 2022
B1
Ellen Jeuken
Kwaliteitsimpuls Nu Niet Zwanger
1

Aanleiding en korte samenvatting
De aanleiding voor het schrijven van dit plan is de informatie over de ‘financiële impuls Nu Niet
Zwanger (NNZ)\ 2022’: Bericht VNG geld beschikbaar voor Nu Niet Zwanger.
Er wordt vóór 15 februari 2022 een beknopt ‘plan voor uitvoering van NNZ in 2022 en verder’
gevraagd, inclusief een regionale begroting voor 2022. Dit plan is in concept reeds afgestemd met
de leden van de regionale regiegroep Nu Niet Zwanger (twee gemeentelijke ambtenaren) en het
regionale ambtelijk overleg Kansrijke Start (gemeenten). Het concept-plan is ook besproken in het
ambtelijk overleg Publieke gezondheid (gemeenten en GGD).
Na instemming van de BC GGD worden op- en aanmerkingen verwerkt en wordt het plan
voorgelegd ter beoordeling aan het landelijke team Nu Niet Zwanger. De uiterste termijn hiervoor is
15 februari 2022. Toekenning van de subsidie gebeurt door het landelijke team Nu Niet Zwanger.

Beslispunten
1. Instemmen met het concept-plan van aanpak Kwaliteitsimpuls Nu Niet Zwanger
Onderbouwing voorstel
Uit een toelichting door de VNG op het bericht van het beschikbaar komen van extra financiële
middelen voor Nu Niet Zwanger wordt duidelijk dat er landelijk aanvullende middelen beschikbaar
gesteld worden. Het betreft maximaal € 45.000 per Nu Niet Zwanger gebied. De regio LimburgNoord is verdeeld in twee gebieden (Noord en Midden). Dit betekent dat voor de gehele regio
maximaal €90.000 beschikbaar is voor het jaar 2022. Het betreft een incidentele (eenmalig)
landelijke kwaliteitsimpuls voor 2022. Uitgegaan wordt van cofinanciering. Gemeenten betalen dus
minimaal samen het bedrag gelijk aan de aan te vragen subsidie (dus voor ons: €90.000). Dit is
reeds geborgd in de reguliere begroting van het regionale programma Nu Niet Zwanger. Gemeenten
betalen dus niet extra voor deze kwaliteitsimpuls.
In onze regio zijn gemeenten vanaf de start intensief betrokken bij het programma Nu Niet Zwanger.
Alle gemeenten participeren hier ook in. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat de gemeenten zijn
betrokken bij dit plan van aanpak. Via de periodieke nieuwsbrieven Nu Niet Zwanger en de
bijdragen van de projectleider mw. E. Jeuken, bent u in de BC GGD frequent van de voortgang en
het succes van Nu Niet Zwanger in onze regio’s op de hoogte gesteld. De financiële kwaliteitsimpuls
zorgt ervoor dat het programma nog sterker wordt verankerd door ook in 2022 verzekerd te zijn van
de rollen en inzet van de regionale projectleider en de inhoudelijke coördinatoren. Het betreft een
ophoging van de uren.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)
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De financiële kwaliteitsimpuls mag álleen besteed worden aan formatie voor NNZ die aantoonbaar
wordt ingezet voor kwaliteit impuls Nu Niet Zwanger in de regio. Daarin voorziet het plan.

De doelstellingen 1 t/m 7) corresponderen met onderstaande resultaten. Met de aanvullende inzet
zijn de volgende doelen zijn eind 2022 bereikt:
1.

Tot nu toe hebben 85 professionals de e-learning Nu Niet Zwanger gevolgd. Eind 2022 is dit
verdubbeld.

2.

Van alle 25+ organisaties is eind 2022 in beeld gebracht volgens welk plan iedere
instelling NNZ duurzaam gaat borgen.

3.

Alle aandachtsfunctionarissen volgen extra training en scholing op het onderwerp borging.

4.

Nu is casuïstiek nog onvoldoende zichtbaar in onze vragenlijst in Enalyzer. Eind 2022 zijn
hierover, nieuwe/betere procesafspraken gemaakt.

5.

Eind 2022 is er een platform beschikbaar en operationeel (samenwerkingsomgeving).

6.

Eind 2022 is er een overdrachtsdocument gereed.

7.

Is er nog meer sprake van synergie en samenwerking binnen de individuele actieplannen
Kansrijke Start.

Verantwoording over de subsidie gebeurt achteraf op basis van uren en behaalde resultaten van de
op basis van het plan aangegane inspanningsverplichting.
Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

Akkoord met voorstel
Akkoord met voorstel met aantekening
Niet akkoord met voorstel met aantekening
Toelichting:

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)
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1 Plan GGDLN NNZ (002).pdf

Versie 7 december 2021

Plan voor uitvoering NNZ in 2022 en
verder in Noord- en Midden- Limburg

Uitvoerende organisatie: GGD Limburg Noord
Eindverantwoordelijk: Natasja van Montfoort
Projectleider: Ellen Jeuken
Inhoudelijk coordinatoren: Riet Mertens en Renee van de Bool
Looptijd Plan: 01-01-2022 – 31-12-2022

Plan voor uitvoering NNZ 2022 en verder

Inhoud
Aanleiding...................................................................................................................................................... 3
Beginsituatie regio Noord- en Midden Limburg ........................................................................................... 3
Doelen ........................................................................................................................................................... 4
Stappenplan .................................................................................................................................................. 4
Zorgen/bedreigingen voor uitvoering plan in 2022 en later ........................................................................ 5
(bijlage) Begroting voor centrumgemeenten Venlo + Roermond ................................................................ 5
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Plan voor uitvoering NNZ 2022 en verder

Aanleiding
De aanleiding voor het schrijven van dit plan is de informatie over de ‘financiële impuls Nu Niet Zwanger
(NNZ)\ 2022’: Bericht VNG geld beschikbaar voor Nu Niet Zwanger. Er wordt vóór 15 februari 2022 een
beknopt ‘plan voor uitvoering van NNZ in 2022 en verder’ gevraagd, inclusief een regionale begroting
voor 2022. Dit plan is afgestemd met de gemeenten op de volgende wijze:
-

De leden van de regiegroep NNZ beoordelen het eerste concept

-

De leden van het BC en het regionaal ambtelijk overleg én ambtelijk overleg Kansrijke Start
krijgen het concept voorgelegd met de vraag laatste op- en aanmerkingen tot te voegen.

-

Hierna gaat het voorstel naar het landelijk team NNZ ter beoordeling.

Beginsituatie regio Noord- en Midden Limburg
De implemenatie van NNZ is van start gegaan op 01-01-2020 in heel de regio Noord- en Midden
Limburg. De resultaten die bereikt waren tot oktober 2021, zijn verwerkt in een tussenevaluatie. Deze
tussenevaluatie heeft gediend als imput voor de collegevoorstellen voor alle 14 gemeenten om in te
stemmen met een voortzetting van NNZ in 2022-2023 en 2024.
Uit de tussenevaluatie zijn punten van aandacht naar voren gekomen die een kwaliteitsimpuls kunnen
gebruiken in de komende jaren. Voor deze kwaliteitsimpuls is m.n. een tijdelijke ophoging van formatie
noodzakelijk. Hiervoor zal de financiele impuls worden gebruikt. In dit plan de uitwerking.
Een aantal vragen uit de spelregels hoeven niet meer gesteld te worden in onze regio:
-

Hoe ziet jullie inspanningsverplichting tot het aanhaken van andere gemeenten er concreet uit?

Alle1 14 gemeenten die tot het werkgebied van de GGD LN horen zijn aangehaakt, na een gezamelijke
implementatieperiode van 2 jaar hebben ze nu allen ingestemd met een borging van 3 jaar uit
structurele middelen met een intentie tot borging vanaf 2025 in de GGD begroting.
-

Welke gemeenten doen nu nog niet mee? Geen (zie voetnoot over Mook en Middelaar)

-

Welke acties gaan jullie uitvoeren in 2022 om deze gemeenten aan te laten sluiten?

Niet van toepassing.
-

Voor welk bedrag vragen jullie tegemoetkoming in de kosten aan? Is er cofinanciering

beschikbaar? We vragen € 89.990 aan. Ja, de gemeenten betalen voor heel Noord- en Midden Limburg:
€ 188.056 (zie de begroting in de bijlage)
1

M.u.v. Mook en Middelaar: een gemeente die voor AGZ diensten bij de GGDLN hoort, maar jeugdgerelateerde
producten inkoopt bij GGD Gelderland-Zuid aangezien zij ook alle 2e lijns voorzieningen in de regio Nijmegen
inkopen.
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Plan voor uitvoering NNZ 2022 en verder

Doelen
De stip op de horizon (einde 2024) is:
Nu Niet Zwanger is een niet meer weg te denken begrip in de regio, geborgd in de GGDLN.

De volgende doelen zijn eind 2022 bereikt:
1.
De nu 70+ aandachtsfunctionarissen uit 25+ organisaties zijn verantwoordelijk voor het
duurzaam borgen van Nu Niet Zwanger in de eigen instelling. Tot nu toe hebben via hen, 85
professionals de e-learning Nu Niet Zwanger gevolgd. Eind 2022 is dit verdubbeld.
2.
Een aantal aandachtsfunctionarissen slaagt er onvoldoende in om Nu Niet Zwanger verder in de
organisatie te brengen. Van alle 25+ organisaties is eind 2022, door de extra formatie IC + PL, in beeld
gebracht volgens welk plan iedere instellingen NNZ duurzaam gaat borgen.
3.
Alle aandachtsfunctionarissen hebben eind 2022 de mogelijkheid gekregen extra training en
scholing te volgen op het onderwerp borging. Deels vanuit landelijke bijscholing, deels door de extra
formatie IC + PL.
4.
De aandachtsfunctionarissen maken opgepakte casuistiek nog onvoldoende zichtbaar in onze
vragenlijst in Enalyzer. Eind 2022 zijn hierover, nieuwe/betere procesafspraken gemaakt.
5.
Eind 2022 is een platform (samenwerkingsomgeving) voor Noord-Limburgse
aandachtsfunctionarissen gecreëerd.
6.
Eind 2022 is er een overdrachtdocument opgeleverd waarin de procesafspraken voor duurzame
(interne) borging van Nu Niet Zwanger staan, met afspraken over bestuurlijke verantwoording,
communicatie, relatiebeheer, scholing en intervisie, etc.
7.
De samenwerking binnen de actieplannen Kansrijke Start vragen de komende jaren extra inzet
van de functie IC+ PL Nu Niet Zwanger: de extra formatie heeft eind 2022 optimale verbinding
gerealiseerd met o.a. Gelukkig ouderschap, VoorZorg, Prenataal huisbezoek en positieve gezondheid.

Stappenplan

2

Onderdeel

Zie doel2

Wie

Implementatie/borging in de eigen organisatie

6

PL

Implementatie/borging in hulpverleningsorganisaties in regio

2+ 4 + 7

IC + PL

Deskundigheidsbevordering/coaching AF en deelname intervisie

3 +5

IC + AF

Deskundigheidsbevordering professionals

1

IC + AF

Iedereen is betrokken bij alle doelstellingen, in deze kolom vooral wie de hoofdrolspeler is.
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Plan voor uitvoering NNZ 2022 en verder

Zorgen/bedreigingen voor uitvoering plan in 2022 en later
Met de extra impuls kan extra formatie worden ingezet en formatie gecontinueerd
Het komend jaar zullen het vooral ‘bedreigingen’ van buitaf zijn waar we op moeten anticiperen:
•

Corona: beperkende maatregelen die het werk hinderen, minder geld in gemeentekas

•

Drukte op de werkvloer: er moet al zoveel + technische perikelen/ verschillende systemen

(bijlage) Begroting voor centrumgemeenten Venlo + Roermond
De dienstverleningsovereenkomst voor uitvoering NNZ in 2022 betreft een gemeentelijke bijdrage van
€ 188.0563
Omschrijving ophoging uren vanuit stimuleringsgeld gedurende 2022

Kosten plan

PL vooral verantwoordelijk voor doelstellingen 2+4+6+7

0,45 fte

€ 56.567

IC vooral verantwoordelijk voor doelstellingen 1-7 m.u.v. 6

0,33 fte

€ 33.433

Dus: 16 uur PL en 12 uur IC per week meer inzet in 2022

3

€ 89.990

Bijlage tabel bijdragen in 2022 door gemeenten Noord- en Midden Limburg

Verdeling obv inwoneraantal

Kosten 2022

Beesel

2,58%

€

4.926

Bergen

2,51%

€

4.793

Echt-Susteren

6,08%

€

11.609

Gennep

3,27%

€

6.244

Horst aan de Maas

8,15%

€

15.562

Leudal

6,91%

€

13.194

Maasgouw

4,59%

€

8.764

Mook en Middelaar

0,00%

€

-

Nederweert

3,29%

€

6.282

Peel en Maas

8,37%

€

15.982

Roerdalen

3,95%

€

7.542

Roermond

11,27%

€

21.519

Venlo

19,55%

€

37.329

Venray

8,38%

€

16.001

Weert

9,59%

€

18.311

Totaal

98,49%

€ 188.056

Zie kostenverdeelsleutel 2022-2023-2024: totaal dan 0.67 fte PL en 1,67 fte IC
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