DATUM

Woensdag 15 april 2020

VOORZITTER

Ilse Duursma
Samantha Dinsbach
Schriftelijke reacties ontvangen van Eugène van Mierlo (Almelo), Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (voorzitter; Dinkelland), Niels v.d. Berg (Enschede),
Antoon Peppelman (Haaksbergen), Anja van den Dolder - Soeten (Hellendoorn), Claudio Bruggink (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente),
Anja Prins (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Ben Beens (Rijssen-Holten), Hilde Berning (Tubbergen), Mark Paters (Twenterand), Erik Braamhaar
(Wierden)

AANWEZIG

PLAATS

Via schriftelijke ronde

TIJD

SECRETARIS

AFWEZIG

Besluitvorming bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

1.

Adviesnota
‘Programmaverantwoording 2019,
Jaarverslag GGD Twente 2019 en
Programmabegroting 2021 GGD
Twente’

Ter besluitvorming
1.In te stemmen met het
ontwerp van de
programmarekening
Gezondheid 2019 inclusief
de toelichting (jaarverslag
en productiecijfers) en een
eventuele reactie ter
kennis te brengen van het
DB voor de vergadering
van het algemeen bestuur
op 1 juli 2020.
2.In te stemmen met het
voorliggende hoofdstuk
Gezondheid uit de
Programmabegroting
Regio Twente 2021 en een
eventuele reactie ter
kennis te brengen van het
DB ten behoeve van de

BESLISSING

ACTIE DOOR

BC-besluit t.a.v. 1: Conform advies met in achtneming opmerkingen
gemeenten en de toelichting DPG.

DPG

BC-besluit t.a.v. 2: Conform advies met in achtneming opmerkingen
gemeenten en de toelichting DPG.

DPG

PAGINA

2/3

NR.

2.

3.

ONDERWERP

Adviesnota ‘Korte en lange termijn
beleid ten aanzien van urgente
Wmo-begeleiding na triage. (in het
kader van de sluitende Aanpak
Personen met Verward Gedrag’

Adviesnota ‘Opdracht tot
verkenning naar structureel borgen
van bouwsteen 7. Passend Vervoer
regio Twente, na afloop van de pilot
Streettriage’

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

vergadering van het
algemeen bestuur op 1 juli
2020.
Ter besluitvorming
1.De inkoop van huidige
ambulante begeleiding bij
AZT te verlengen van 1 juli
t/m 31 december 2020.
2.Hiervoor een gemeente
aan te wijzen die dit
inkoopcontract opstelt /
afsluit met AZT en hiertoe
gemachtigd wordt door 13
gemeenten; start van dit
inkooptraject kan niet
wachten.
3.Een werkgroep samen te
stellen vanuit de 14
gemeenten om het plan
van aanpak uit te werken
om per 1 januari 2021 (na
afloop pilot Streettriage) te
starten met een structureel
geregelde
bereikbaarheidsdienst en
de inzet van urgente WMO
begeleiding.
Ter besluitvorming

BC-besluit t.a.v. 1: Conform advies

DPG vraagt een
verkenning te kunnen gaan
uitvoeren naar een
structurele oplossing voor
passend vervoer in de

BC-besluit: Conform advies met in achtneming opmerkingen
gemeenten.

BC-besluit t.a.v. 2:Aangezien geen enkele gemeente zich aanbiedt zal
de DPG met de ambtelijke werkgroep een van de Twentse gemeente
benaderen om het inkoopcontract af te sluiten. Het is uitgesloten dat
GGD Twente/Regio Twente deze taak op zich neemt.

DPG

BC-besluit t.a.v. 3: Conform advies met in achtneming opmerkingen
gemeenten.

DPG

DPG
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NR.

4.

ONDERWERP

Ingekomen stukken en
mededelingen:

a.
b.

BC PG 04.03.2020
Bundel met info vanuit
schriftelijke ronde AO
n.a.v. vergaderset AO PG
18.3.2020

BESLISSING

regio Twente per 2021, in
aansluiting op de
ervaringen en conclusies
van de pilot Streettriage.
Ter kennisname

a.

5.

Cijfers WvGGZ tm februari
2020
Verslagen:

VOORSTEL/ADVIES

a.

V.k.a.

a.
b.

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
V.k.a.

Ter vaststelling en
kennisname
a.
b.

Ter vaststelling
Ter kennisname

ACTIE DOOR

