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Afzender  
Datum 
Onderwerp 

Raad Gooise Meren  
Gert-Jan Vreeke 
14 december 2021 
Antwoord op vraag over de begroting Regio Gooi 
inzake de kosten informed consent 

  

Inleiding  

Tijdens de politieke avond van 1 december over de begroting van de Regio heeft Raadslid Wiss (PvdA) 

geconstateerd dat in het raadsvoorstel een onduidelijkheid staat. Het gaat hier om de extra bijdrage 

van de gemeente Gooise Meren voor het inregelen van de zogenaamde informed consent-procedure. 

Tijdens de vergadering heeft wethouder hierover mondeling al uitleg gegeven. Hieronder volgt 

desgevraagd de schriftelijke uitleg.  

 

De vraag 

Het gaat hierbij om het volgende. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle JGZ-organisaties de zogenaamde 

‘informed consent-procedure’ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) invoeren. Informed consent 

houdt in dat ouders en kinderen vanaf 12 jaar  schriftelijk toestemming moeten geven voor het 

vaccineren en voor delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Het eerste is reeds onderdeel van het 

de bestaande procedures.  Het laatste (toestemming RIVM)  nog niet. Om dit in te regelen is nodig dat 

ook deze vorm van geïnformeerde instemming onderdeel is van de procedures bij jeugd en gezin. 

Hiervoor is onder meer een softwarematige aanpassing nodig. Hiervoor zijn extra middelen door het 

Rijk verstrekt. Dit is al via de meicirculaire in de  begroting van Gooise Meren verwerkt. De vergoeding 

van  het rijk voor de aanpassing van de procedure en software aanpassing is hiervoor echter 

ontoereikend. Van de Regiogemeenten wordt een incidentele extra bijdrage in 2021 gevraagd van € 

14.000. Elders in het raadvoorstel staat dat de extra kosten € 22.000 betreffen. De vraag is derhalve wat 

is het juiste bedrag en waarom wat heeft geleid tot  deze onduidelijkheid. 

  

Antwoord 

De onduidelijkheid heeft te maken met het volgende: a. wat de totale extra kosten zijn van de informed 

consent-procedure; b. hoeveel het rijk van deze kosten vergoedt; c. welke extra bijdrage – boven op de 

bijdrage die van het rijk wordt ontvangen – vraagt de Regio ten behoeve van het inregelen van deze 

procedure aan de gemeenten in de regio. 

 

In 2021 zijn eenmalig middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de uitvoering van de 

zogenoemde ‘informed consent-procedure RVP’. Gezamenlijk hebben de regiogemeenten € 11.000 

toegevoegd gekregen via het gemeentefonds voor informed consent. Echter, alleen de aanpassingen 

die aan het systeem gedaan moeten worden brengen al een bedrag van € 25.000 met zich mee. Dit 

betekent dat naast deze € 11.000 regiogemeenten gevraagd wordt het verschil ter hoogte van € 14.000 

ook te bekostigen. Kortom: de totale kosten van informed consent zijn: 25.000 (a). Het rijk vergoed 

hiervan € 11.000 aan de gemeenten in de Regio (b). De Regio vraagt € 14.000 extra aan de 

regiogemeenten (c). 

 

Voor Gooise Meren stijgt hiermee de gemeentelijke bijdrage aan de Regio totaal met € 6.271 (waarvan 

€2.658 door het Rijk aan het gemeentefonds is toegevoegd en € 3.613 door Gooise Meren uit 'eigen 

middelen' 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alexander Luijten, Wethouder 
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