BESLUITENLIJST voor de vergadering van de Bestuurscommissie GGD
Datum : 9 december 2015 van 14.00-16.00 uur
Locatie: Drie Decembersingel 50 Venlo-Blerick.
Aanwezig:

B. Jacobs, L. Roefs, G. Frische, J. van den Beuken, J. Smeets-Palmen,
H. Geraats, R. Janssen, E. Cuijpers, M. Smitsmans (vz),
T. van Lieshout, S. Willems-van Ulden, N. Boots.
Afwezig mkg: K. Peters, L. Peeters, P. Sterk, R. Testroote.

Agendapunt
Algemeen
1.
14.00-14.05

Onderwerp

Opening en mededelingen.
- Uitgaande stukken.

-

Mededelingen.

Besluit:

-

-

-

Ter Besluitvorming
2.
Besluitenlijst Gezamenlijk overleg
14.05-14.10
BC GGD en AB VRLN d.d.

Memo afwijking nieuwe GR
t.o.v. Wpg:
Memo verstuurd tkn aan alle
contactambtenaren
gezondheid. Geeft kort weer op
welk punt de nieuwe GR niet
voldoet aan de Wpg.
Memo uitgangspunten tarieven:
In overleg DB BC GGD van 2511 jl. is kort hierover
gesproken. Aangegeven dat
voorstel hiervoor begin 2016
komt.
GGD professionals ervaren
steeds vaker dilemma tussen
rol als zorgverlener (GGD taak)
en zaken die zij waarnemen
welke niet direct betrekking
hebben op de taken van de
GGD. Dilemma is wat melden,
waar melden? In DB is
afgesproken: 1. GGD is primair
zorginstelling 2. Thema wel
breder verkennen: hoe gaan
partijen in netwerk om met
informatie die zij krijgen bij
uitoefening van hun taken?

Conform voorstel

23-10-2015.
3.
14.10-14.30

Inspecties WKO
Presentatie.
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Aanhouden. Voorstel aanpassen voor
besluitvorming in BC GGD.
De voorgestelde aanpassingen
hebben betrekking op:
- aanpassing inspectie-uren op basis
van de praktijkinzet;
- uitbreiding van het aantal
steekproeven bij

Agendapunt

Onderwerp

Besluit:

-

gastoudergezinnen;
een uitgebreidere inspectie na drie
jaar risicoprofiel groen.

Geconstateerd wordt dat er draagvlak
is voor aanpassing van de inspectieuren op basis van praktijkinzet en voor
uitbreiding van het aantal inspecties bij
gastoudergezinnen. Discussie vindt
plaats over de uitgebreidere inspectie
na 3 jaar risicoprofiel groen.
Naar aanleiding van de presentatie
over de stand van zaken ontstaat de
behoefte om meer zicht te hebben in
de risico’s en prioritering inspecties
rondom gastoudergezinnen. GGD
wordt gevraagd huidige voorstel op dit
punt aan te passen met dien
verstanden dat:
- alle gastoudergezinnen minimaal
eenmaal bezocht zijn;
- de gemeenten in samenspraak met
de GGD bepalen welke bestaande
gastoudergezinnen naar aanleiding
van een signaal/onderbuikgevoel
bezocht worden door de inspectie.
4.
14.30-14.45

Extra contactmoment
Adolescenten
Voorstel:
Instemmen met beslispunten.

Akkoord met aantekening:
In aanvulling op het toepassen van
M@ZZL op het voortgezet onderwijs,
ook het MBO mee te nemen. Dit
gezien de psychosociale problematiek
en ziekteverzuim op deze instellingen.

5.
14.45-15.00

Governance: samenstelling en
werkwijze dagelijks bestuur.

Mondelinge toelichting door T. van
Lieshout op samenstelling DB vanuit
BC Veiligheid en huidige DB.
Mondelinge toelichting door M.
Smitsmans op samenstelling DB vanuit
BC GGD.
Akkoord met voorstel dat vanuit BC
GGD zitting hebben in DB VRLN:
- M. Smitsmans (voorzitter BC GGD)
- J. Smeets-Palmen (plv. voorzitter
BC GGD);
- B. Op de Laak.
Aanvullend hierop: lidmaatschap DB
VRLN J.. Smeets-Palmen is voor
termijn van twee jaar. Na twee jaar
wordt
zij
voor
resterende
zittingsperiode
van
twee
jaar
opgevolgd door P. Sterk.
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Agendapunt

Onderwerp

Besluit:

Ter informatie (meningsvorming)
6.
Ontwerp-kadernota 2017
15.00-15.15
Voorstel:
Kennisnemen van kadernota.

7.
15.15-15.35

Jongerenmonitor 2016
Presentatie.
Voorstel:
Kennisnemen van.

8.
15.35-15.45

Ontwikkelopdracht GGD in het
sociale domein.

9.
15.45-15.55

Vluchtelingen (incl. statushouders,
ama’s).

10.
15.55-16.00

Rondvraag en sluiting.

De ambtelijk secretaris,
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Akkoord met aantekening:
Kadernota en financiële consequenties
gemeentelijke bijdrage afstemmen met
financieel specialisten/controllers van
de gemeenten. Kadernota en
financiële kaders worden geagendeerd
voor overleg Algemeen Bestuur op 11
maart 2016.
Akkoord met aantekening:
- Onderzoek de behoefte/noodzaak
van opstellen van rapportages als
er ook duidingsbijeenkomsten
worden georganiseerd en digitaal
dashboard beschikbaar is.
- Onderzoek mogelijkheden om
eerste uitkomsten niet alleen met
scholen te bespreken maar met
totale keten/netwerk. Hierover in
gesprek gaan met scholen.
Akkoord met aantekening:
- Bestuursconferentie wordt
teruggebracht van twee dagen
naar één dag (28 januari 2016)
- Bestuurlijke kartrekkers E. Cuijpers
(thema Vraag- en risico gestuurd
werken in horizontale netwerken),
L. Roefs (thema Collectieve en
individuele preventie), R. Janssen
(thema Informatie gestuurde
publieke gezondheid).
Mondelinge toelichting T. van
Lieshout. Rol VRLN in afstemming met
gemeenten en provincie Limburg.

De Voorzitter,

