Bundel van de Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 5 februari 2020
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Algemeen
Opening en mededelingen
Definitieve gunning JGZ asielzoekers
COA heeft de opdracht voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg binnen de COA-opvang voorlopig
gegund aan GGD GHOR Nederland. De definitieve gunning van de opdracht aan GGD GHOR Nederland
wordt op korte termijn verwacht. Daarmee is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid of de
GGD-en hun dienstverlening zouden kunnen continueren. Er wordt nog een gesprek met het COA gepland
en de verwachte ondertekening van het uiteindelijke contract zal eind januari zijn. Het COA heeft eerder per
brief laten weten dat zij de huidige overeenkomst verlengen. Dat is voor GGD GHOR Nederland
uitgangspunt om de dienstverlening te blijven uitvoeren vanaf 31 december 2019. De definitieve gunning is
voor de duur van 24 maanden; van juli 2020 tot en met juli 2022. Met de mogelijkheid het contract tweemaal
met 24 maanden te verlengen.
HKZ-certificering
In de week van 21 t/m 24 januari vindt de jaarlijkse opvolgaudit plaats bij de GGD in het kader van het HKZkeurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Korte terugkoppeling van de eerste
resultaten van deze externe audit door H. Janssen. Deze externe audit wordt uitgevoerd door een extern
bureau. Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk
en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk
maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten,
professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed
op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
Consultatietraject wijziging Wet publieke gezondheid
De minister heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet PG de verplichting voor gemeenten op te
nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden.
Dit voornemen komt voor uit het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De implicaties van dit voornemen
zijn nog onvoldoende in beeld. Landelijk zou het gaan om Euro 3,5 - 4 miljoen uitvoeringskosten.
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Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
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C
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E

Ter kennisneming/hamerstukken
Mondelinge terugkoppeling ambtelijke bijeenkomst 30 januari 2020, uitwerking beleidsplan GGD, door H.
Janssen.
Voor de verdere gezamenlijke inkleuring van het (concept) meerjarenbeleidsplan GGD worden voor de
verschillende programmalijnen regionale bijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren van onze
gemeenten. De bijeenkomst op 30 januari 2020 staat in het teken van Gezonde Generatie (Jeugd). Korte
mondelinge terugkoppeling van deze bijeenkomst door H. Janssen.
Ter besluitvorming
Ter bespreking
Versterking Publieke Gezondheid: zin en onzin van het vaccinatiebeleid in Limburg-Noord. Presentatie door
I. Tissen (Jeugdarts/strategisch adviseur Publieke Gezondheid).
In de Bestuurscommissie GGD van 2 oktober 2019 is de vraag gesteld om het bestuur mee te nemen in het
vaccinatiebeleid. In de diverse media circuleren vele waarheden rondom het thema vaccineren. Welk beleid
draagt de GGD uit?
Evaluatie bioware, presentatie door H. Janssen
Van 27 september 2019 tot en met 7 oktober 2019 hebben een groot aantal medewerkers van de
GGD/GHOR hun tanden 'stuk' mogen bijten op de oefening Bioware; een forse SARS uitbraak in combinatie
met een grieppandemie. De oefening was, naast onderlinge samenwerking, ook gericht op de samenwerking
in de keten. Daarom dat ook de ziekenhuizen en huisartsen in onze regio deelnamen aan deze oefening.
Rondvraag en sluiting
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Besluitenlijst Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.
Datum

27 november 2019

Tijd

13:30 - 16:30 uur

Locatie

Drie Decembersingel 50, Blerick - Bestuurszaal (2e verdieping)

Voorzitter

M. Smitsmans-Burhenne

Aan-/afwezig

zie presentielijst

Toelichting

De vergadering bestaat uit een reguliere vergadering, gevolgd voor een
werkvergadering.

A

Algemeen

A.1

Opening en mededelingen

Besluit:
1. Voor kennisgeving aangenomen
2. Voor kennisgeving aangenomen

Toelichting:
1. De heer H. Janssen deelt mede dat er een goede bijeenkomst met de
gemeenteambtenaren over het te voeren beleid heeft plaatsgehad. Er komt
een vervolgbijeenkomst op 16 december. In 2020 zal een tweedaagse
ambtelijke conferentie worden gepland.
2. De heer J. Rooijmans deelt mede dat de Inspectie gezondheidszorg en jeugd
een inspectie heeft uitgevoerd in het kader van Toezicht Infectie Preventie
en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA). Het
onderzoeksrapport zal ter kennis worden gebracht van de leden van de
bestuurscommissie. (noot secr.: via agendering bij de Ingekomen Stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019).
A.2

Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 2 oktober 2019

Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.

Besluit:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting:
N.a.v. het verslag zegt de heer M. Janssen dat hij t.a.v. het project "nu niet
zwanger" een voorbehoud maakt t.a.v. de financiën.
T.a.v. de informatieverstrekking over de gevolgen van het 5G netwerk wordt
opgemerkt dat in overleg met GGD/GHOR Nederland er door de GGD actief
informatie zal worden verstrekt aan de portefeuillehouders.

B

Ter kennisneming/hamerstukken

C

Ter besluitvorming

C.1

Actualisatie verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg

Voorstel:
Kennisnemen van de actualisatie van de verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg.

Besluit:
1. Voor nu akkoord. Procesvoorstel vernieuwing verdeelcriteria agenderen voor
een volgende vergadering.
2. In de vergadering van 5 februari 2020 nadere onderbouwing van
kinderaantallen en zorgzwaarte bespreken.

Toelichting:
Opgemerkt wordt dat met name voor de gemeente Gennep nog een extra
controle op de cijfers van het aantal kinderen zal plaatsvinden, waarna deze
vóór de DB vergadering van 6 december met de gemeente worden besproken.
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat het CPB stopt met de publicatie van
de SES scores op wijkniveau. Dit noodzaakt tot vernieuwing van de
verdeelcriteria. De vergadering stelt op zich niet te willen tornen aan de
verdeelmaatstaven zoals die door de bestuurscommissie zijn vastgesteld. Het
systeem dient zo min mogelijk complex te worden ingericht met objectieve
maatstaven. Het richten van capaciteit mede aan de hand van de risico's wordt
breed onderschreven.
Een nieuwe verdeling kan gelet op de discussie die plaatsvindt over de criteria
waarschijnlijk pas bij de begroting van 2022 worden toegepast(of eventueel in
een wijziging van de begroting 2021). Er zal een procesvoorstel gemaakt
worden ter bespreking in een van de eerstvolgende BC vergaderingen.
Hiermee kan worden ingestemd.
Gevraagd wordt waarom de daling van het kinderaantal niet geleid heeft tot
lagere kosten. In zijn algemeenheid wordt verklaard dat er een ombouw
plaatsvindt naar meer risicogerichte zorg. Door de toename van de
zorgzwaarte is sprake van gemiddeld meer inzet, waardoor de daling van het
kinderaantal per saldo niet leidt tot lagere kosten. Deze onderbouwing wil de
vergadering graag nader uitgediept zien. In de eerstvolgende vergadering van
de BC (5 februari 2020) zal dit thema geagendeerd worden.
C.2

Kaderbrief 2021

Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de kaderbrief 2021.
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Besluit:
1. Conform voorstel besloten met dien verstande dat
a. een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de onderbouwing van de
kosten jeugdgezondheidszorg in relatie tot de zorgzwaarte en de
kinderaantallen(zie agendapunt C1);
b. een scherpere formulering met voorbeeld wordt gegeven van nieuw beleid
voor bestaand beleid;
c. een verbinding wordt aangegeven met initiatieven als de gezondste regio en
de regiodeal Noord-limburg.

Toelichting:
Toegelicht wordt dat de kaderbrief beleidsarm is geformuleerd, omdat het
beleidsplan nog niet is vastgesteld. Het uitgangspunt blijft dat nieuw beleid in
de plaats komt van bestaand beleid. T.a.v. de renteomslag wordt het
percentage van de werkelijke rentelast gehanteerd (2,2%). De herijking van het
gemeentefonds, cluster openbare orde en veiligheid, levert mogelijk veel
discussie op in verband met herverdeeleffecten met name ten gunste van de
grote steden. Daardoor wordt verwacht dat de gevolgen niet in de meicirculaire
worden opgenomen. Voor de begroting 2021 betekent dat waarschijnlijk met
de wijzigingen nog geen rekening kan worden gehouden. Dat betekent dat de
gevolgen hetzij via begrotingswijziging, hetzij pas in de begroting 2022
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dat sluit aan bij de vernieuwing van de
verdeelmaatstaven voor de GGD(zie vorig agendapunt).
Opgemerkt wordt dat er weliswaar geen nieuw beleid wordt aangekondigd,
maar dat het wel wenselijk is om aan te geven welk beleid vervangen kan
worden. De formulering van oud voor nieuw mag voorzien worden van meer
concrete voorbeelden.
Verder wordt de verbinding met de ambitie om de gezondste regio te worden
gemist. Wordt bijvoorbeeld verbinding gezocht met de regiodeal NoordLimburg, die daar mede invulling aan kan geven? Geantwoord wordt dat het in
verbinding zijn een van de kernwaarden is van de VRLN. De tekst van de
kaderbrief zal hierop nog eens onder de loep worden genomen.
Daarna wordt nog kort ingegaan op de consequentie van de nog te voeren
discussie over de onderbouwing van de kosten van de jeugdgezondheidszorg,
zoals bij het vorige agendapunt werd besproken. Afgesproken wordt dat de BC
een voorbehoud maakt t.a.v. deze kosten in verband met de te voeren
discussie, maar dat de kaderbrief wel in procedure gebracht kan worden.
Tenslotte wordt nog stilgestaan bij het risico mb.t. de aanbesteding van de
medische zorg asielzoekers. Voortzetting na 2020 is onzeker. Hierop kan
binnen de begroting geacteerd worden.

Pagina 3

Als laatste wordt gewezen op het financiële risico van de investering van €
500.000 voor de ombouw naar risicogestuurde jeugdgezondheidszorg.
Mogelijk zal een deel van deze kosten uit het resultaat 2019 gefinancierd
kunnen worden, waardoor de terugverdientijd verkort wordt.
C.3

Aanpassing Reglement van Orde

Voorstel:
1. De artikelen 14 lid 1 en 18 lid 3 van het Reglement van orde voor de
Bestuurscommissie GGD aanpassen door het ondersteuningsvereiste te laten
vervallen.
2. De ingangsdatum van de wijzigingen van het Reglement van Orde te bepalen
op 1 januari 2020.

Besluit:
1. Conform voorstel besloten.
2. Tevens besloten om in artikel 6 lid 1 "10 dagen" te wijzigen in "10
werkdagen"

Toelichting:
De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. Daarnaast stelt de
heer F. Schatorjé voor om ook artikel 6 lid 1 te wijzigen door "10 dagen" te
vervangen door "15 werkdagen". Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Met
3 stemmen voor en 9 stemmen tegen wordt dit voorstel verworpen. Vervolgens
wordt voorgesteld om "10 dagen"" te vervangen door "10 werkdagen", omdat
hiermee aansluiting bij de huidige werkwijze plaatsvindt. Dat voorstel wordt
met algemene stemmen aangenomen.
D

Ter bespreking

D.1

Presentatie meerjarenbeleidsplan Gezonde generatie
Aan de hand van de missie en visie van de GGD Limburg-Noord en het
beleidsplan is er een koers bepaald voor de afdeling jeugdgezondheidszorg.
Lidwien van Reisen (afdelingshoofd jeugdgezondheidzorg) licht deze koers
nader toe.

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting:
Aan de hand van een korte film geeft Lidwien van Reisen, afdelingshoofd
Jeugdgezondheidszorg uitleg over de koers naar risico gestuurde
jeugdgezondheidszorg. Kortheidshalve wordt naar dat filmpje verwezen (te
vinden via de link https://youtu.be/b07qxUZpoaw).
Tijdens de toelichting worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. vragen
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gesteld:
In de verbinding met het sociaal domein worden nu al veel activiteiten
ondernomen. Er zal intensiever in de bestaande structuren acteren. In eerste
aanleg is sprake van een taakherschikking binnen de totale
jeugdgezondheidszorg, waardoor jeugdartsen meer ingezet kunnen worden in
het sociale netwerk en meer tijd kunnen besteden aan risicokinderen.
Het wordt van belang geacht dat alle kinderen toch in beeld blijven bij de GGD.
Hierbij wordt ook gerefereerd aan voorbeelden uit het onderwijs. Dat wordt
beaamd, maar dat wil niet zeggen dat ook alle kinderen door een arts gezien
moeten worden.
Van belang is dat ook ambtelijk een goede vertaling wordt gemaakt van
beleidsvoornemens naar uitvoering. Het begint mij de missie en visie, maar in
de jaarplannen en uitvoeringsplannen dient de vertaalslag te worden
geconcretiseerd.
E

Rondvraag en sluiting
De vergadering wordt gesloten.
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