Besluitenlijst
Reguliere vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid d.d. 1 juni 2016,
van 13.30 – 16.30 uur (vergaderzaal Noord, Drie Decembersingel 50, Blerick).
Presentielijst is bijgevoegd.
agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Algemeen
A1
Opening en mededelingen.

Besluit:
M. Smitsmans: Voorstel van orde.
I.v.m. ingelaste afspraak T. Lieshout,
wordt gestart met de werkvergadering
(verslag en toelichting vervolg
bestuursconferentie).
Bij de reguliere vergadering wordt
gestart met agendapunt D1 (ter
bespreking voorjaarsnota 2016).
Vergadering is akkoord met voorstel
van orde.
Overige mededelingen:
Y. Faas: n.a.v. rapportage IGZ inzake
het niet in alle gevallen halen van de
termijn van 6 weken voor eerste
screening/ onderzoek onder
vluchtelingen (0-18). GGD heeft
aangegeven uiterste inspanning te doen
om de termijn te halen. IGZ is akkoord
met aanpak en werkwijze GGD.
S. Willems: ter informatie. CSG start
met publiekscampagne met als doel
meer bekendheid te vergaren (o.a. met
instellen van één landelijk telefoonnummer).

-

A2

A3

Bestuursconferentie GGD
d.d. 22/23-09-2016.

Verslag van de vergadering BC GGD
d.d. 30-03-2016.
Voorstel:
Vaststellen verslag.
Ingekomen/verzonden stukken:
1. Gemeente-informatiebrief
jongerenmonitor.
2. Publieksjaarverslag VRLN 2015.
3. Tutorial dashboard
gezondheidsmonitor jeugd d.d.
21 juni 2016.

M. Smitsmans sluit de reguliere
vergadering en opent de
werkvergadering. Mededelingen m.b.t.
de bestuursconferentie worden
verplaatst naar de werkvergadering,
agendapunt D1 Bestuursconferentie
(zie verslag werkvergadering).
Conform voorstel vastgesteld.

Voor kennisgeving aangenomen

agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Ter kennisneming / hamerstukken
B1
Doorontwikkeling
kostenverdeelsystematiek GGD.
Voorstel:
De GGD opdracht geven ter verdere
doordoorontwikkeling van de
kostenverdeel-systematiek voor de
programmaonderdelen standaardzorg
jeugd en risicozorg jeugd met als doel
het realiseren van een zo objectief
mogelijke verdeelsystematiek.

B2

Samenwerking GGD-en en Fiom bij
keuzehulp.
Voorstel:
Kennis nemen van memo.

Besluit:
Ter kennisneming aangenomen met
aantekening dat:
Het DB van de BC GGD heeft in haar
vergadering van 25-11-2015 besloten
dat de GGD aan de slag gaat met de
doorontwikkeling van de verdeelsystematiek voor de programmaonderdelen standaardzorg jeugd en
risicozorg jeugd. BC GGD stelt nu dat
het gaat om een verfijning van de
huidige systematiek. De eerder
geformuleerde bestuurlijke criteria voor
de verdeelsystematiek blijven
gehandhaafd. Doel is niet het uitbreiden
van deze bestuurlijke criteria en/of het
ontwikkelen van een nieuwe
systematiek.
Het onderzoek omvat de aspecten:
- Inventarisatie van de gehanteerde
modellen binnen andere regio’s, op
grond van welke verdeelsleutels
berekenen andere GGD-en de
gemeentelijke bijdrage voor de JGZ;
- Nader onderzoek plegen naar de inzet
van middelen binnen de JGZ in relatie
tot de huidige systematiek die
gebaseerd is op het aantal jongeren
in combinatie met de SES scores.
De bevindingen worden gepresenteerd
in de vergadering van de BC GGD van
d.d. 16-11-2016. Naar aanleiding van
de gepresenteerde bevindingen besluit
de BC GGD tot het handhaven van de
huidige systematiek of het verder
doorontwikkelen van de systematiek. In
de vergadering van de BC GGD van
d.d. 28-09-2016 rapporteert de GGD
over haar eerste bevindingen.
Ter kennisneming aangenomen.
Mondelinge toelichting door
M. Smitsmans en S. Willems. Betreft
geen nieuwe taak of uitbreiding van
taak. Betreft introductie van bestaande
methodiek van FIOM binnen Centrum
Seksuele Gezondheid Limburg.
Methodiek van FIOM wordt landelijk
aangesloten op bestaande taken GGDen rondom seksuele gezondheid.

agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Ter besluitvorming
C1
Meldcode kindermishandeling.
Voorstel:
Instemmen met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld GGD
Limburg-Noord.
C2

Openbaarheid jongerenmonitor 2016.
Voorstel:
Instemmen met het openbaar
publiceren van de gemeentelijke
resultaten van de gezondheidsmonitor
Jeugd, eind 2016.

Ter bespreking
D1
Presentatie ‘Voorjaarsnota’.
Op verzoek van de BC Veiligheid wordt
tussentijds de financiële stand van
zaken en de ontwikkeling van het
weerstandsvermogen toegelicht.

Besluit:
Conform voorstel.

Conform voorstel.
Verzoek is om gegevens zo snel als
mogelijk beschikbaar te stellen.

Mondelinge toelichting door T. van
Lieshout.
Verwachte financiële resultaat over
2016 ligt rond € 0,-.
Naar aanleiding van de mondelinge
toelichting vindt discussie plaats. De BC
GGD adviseert in algemeenheid om de
diverse P&C rapportages in voor de
gemeenteraden begrijpelijke taal op te
stellen. Specifiek rondom het benodigde
weerstandvermogen van de VRLN
onderschrijft de BC GGD het streven
naar een duurzaam weerstandsvermogen maar adviseert tevens om de
gemeenteraden niet te vragen voor
aanvullende middelen. De BC GGD
adviseert om de discussie over het al
dan niet aanvullen/afromen van het
weerstandsvermogen niet jaarlijks te
voeren. Gemeenten beschikken over
reserves om eventuele tekorten VRLN
op te vangen en zouden een eventueel
tekort van de VRLN in gemeentelijke
risicoparagraaf kunnen opnemen.
De BC GGD vraagt een nadere
uitwerking voor de extra inzet van de
GGD met betrekking tot statushouders.

Rondvraag en sluiting
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 september 2016,

de ambtelijk secretaris

de voorzitter

