DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

PLAATS

2 oktober 2014

TIJDSTIP

Twentehuis (kamer 501) te Enschede

15.30 – 17.00 uur

SECRETARIS

J.H. Coes
Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid)
I. (Irene) ten Seldam(Almelo), M. (Martin) Velten (Borne), I. (Ilse) Duursma (Dinkelland), J. (Jurgen) van Houdt (Enschede), J.H. (Johan) Coes (Hellendoorn;
voorzitter), J. (Jan) Bron (Hengelo), P. (Pieter) van Zwanenburg (Hof van Twente), M. (Martin) van Rees (Losser), R. (Rob) Christenhusz (Oldenzaal), B. (Ben)
Beens (Rijssen-Holten), T. (Tom) Vleerbos (Tubbergen), G.J. (Jan) Binnenmars (Twenterand), Th. (Theo) de Putter (Wierden), Th. (Theo) van Rijmenam
(directeur PG, secretaris), S. (Samantha) Dinsbach (hoofd JGZ) en S. (Sylvia) IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
E. (Edith) van Spiegel (Haaksbergen).

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
a. Evaluatie Bestuurdersdag
2014
b. Ontwikkelingen Twentedag
c. Thema BC PG 30/10:
Positieve Gezondheid
d. Memo ‘Voortgang
besluitvorming nieuw
basispakket JGZ’ met bijlage
e. Memo ‘Voortgang Happy
Fris’ met bijlagen
f. Vacature bestuurlijke
begeleidingscommissie
Academische Werkplaats
Jeugd Twente (AWJT)

VOORSTEL/ADVIES

Ter informatie

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Edith van Spiegel (Haaksbergen) heeft zich afgemeld i.v.m de
monstertruck-calamiteit van afgelopen zondag.
a. De voorzitter evalueert kort de bestuurdersdag. Reacties vanuit
de BC: Plezierig om informatie te krijgen over de inhoud. AWTJdeel was verrijkend maar wel wat veel onderzoek. Had wat
interactiever gemogen. Bezoek aan het streeklab was
interessant, maar wel wat gehaast. Netwerkelement is als heel
waardevol ervaren.
De voorzitter legt uit dat het programma in het verkiezingsjaar
wordt beperkt tot een dagdeel om de drukke agenda van
nieuwe bestuurders te ontzien. In de tussenliggende jaren is er
een programma dat een hele dag duurt, soms buiten de regio.
Hij stelt voor om ook voor volgend jaar weer een
Bestuurdersdag in te plannen. De BC stemt hiermee in.
NB: In het vergaderschema 2015 is hiervoor woensdag 23
september ingepland. De datum is gecheckt bij de gemeenten
waarvan de gemeenteraadsvergadering op woensdag wordt
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g.
h.
i.

Memo ‘GIDS-gelden voor
SEGV’ en aanvullend memo
Memo ‘Centrum Seksueel
Geweld
BC PG 11 december op
locatie

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

b.

c.

gehouden.
S. IJland (GGD) meldt dat (n.a.v. signalen vanuit bestuurlijke
kring) binnen Regio Twente wordt gewerkt aan het
ontwikkelen van een maandelijkse vergaderdag waarin alle
bestuurlijke overleggen van Regio Twente worden
geïntegreerd: de Twentedag. GGD Twente heeft zitting in de
regiegroep Twentedag en denkt mee. Vanuit de GGD is in
overleg met de voorzitter van de bestuurscommissie PG
aangegeven dat Publieke Gezondheid en Samen14 al
geruime tijd hun vergaderingen op 1 middag concentreren en
dat deze cyclus naar tevredenheid verloopt. Afgesproken is
dat Publieke Gezondheid, Samen14 en de Veiligheidsregio de
eigen cyclus nog in stand houden. Als de Twentedag zijn
voordelen heeft bewezen, kan alsnog worden overwogen om
in te stappen. De eerste Twentedag is gepland op woensdag
28 januari. Indeling: vanaf 09.00 uur DB en dan in twee
parelelle vergaderkolommen de overige bestuurlijke
overleggen, met halverwege de dag een lunch en afsluitend
een ‘meet and greet/netwerkmoment’. Logistiek een
ambitieuze operatie. Voor 2015 worden in het Twentehuis,
afwisselend op woensdag en donderdag, 6 Twentedagen voor
en 3 na de zomervakantie vastgelegd. Hierbij is toegezegd dat
rekening wordt gehouden met de planning van de cyclus van
Publieke Gezondheid en Samen14. Het DB heeft in
september ingestemd met de uitwerking en opzet van de
Twentedag.
De voorzitter maakt melding van de thema BC op 30 oktober
van 15.00 – 17.00 uur hier in het Twentehuis. Als thema is
gekozen voor Positieve Gezondheid. Machteld Huber, arts en
senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, heeft de
mondiale definitie van gezondheid van de WHO (World Health
Organisation) herschreven en aangepast aan de huidige
maatstaven. Zij komt deze definitie toelichten en zal dan aan de
hand van enkele stellingen met de bestuurders in gesprek gaan.
Dhr. Vleerbos (Tubbergen) meldt dat er op 30 oktober ook een
vervolgconferentie Living Lab Oost is in Rijssen. De thema BC
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BESLISSING

d.
e.

f.

g.

staat al langer vast, maar hij wil voorkomen dat bestuurders
hierin een keuze moeten maken en geeft in overweging om de
thema BC te verplaatsen naar Rijssen.
De secretaris antwoordt dat de thema BC is opgenomen in het
vergaderschema van de BC en dat daarmee de datum al
vaststond. Machteld Huber heeft zich in mei vastgelegd als
spreker.
De voorzitter zal zich beraden over de mogelijkheden en de
wenselijkheid van het voorstel van dhr. Vleerbos.
NB. Begin september is de GGD getipt over de
vervolgconferentie Living Lab Oost Nederland gericht op
wijkteams en op privacy en informatiebeveiliging. In eerste
instantie zou deze geen bestuurlijk vraagstuk bevatten, zodat
wethouders niet als doelgroep werden gezien. Maar onlangs
heeft ons het signaal bereikt dat een aanzienlijk aantal
bestuurders gezien de actuele ontwikkelingen toch voorkeur
geeft aan het bezoeken van de werkconferentie. GGD Twente
hecht er aan om zo veel mogelijk bestuurders te bereiken met
de informatie over positieve gezondheid omdat dit thema een
belangrijke leidraad vormt voor de nieuwe Bestuursagenda
Publieke Gezondheid die in 2015 moet worden opgesteld.
Daarom heeft de voorzitter besloten de thema BC over
Positieve Gezondheid te verplaatsen naar een latere datum.
De BC neemt het memo voor kennisgeving aan.
Dhr. Binnenmars (Twenterand; stuurgroep Happy Fris?!) deelt
mee dat de subsidieaanvraag voor Happy Fris door de provincie
niet is gehonoreerd. Feit is dat het aantal doorverwijzingen naar
AlcoHalt bij een aantal gemeenten substantieel is gestegen. In
de stuurgroep Happy Fris is gesproken over de mogelijkheden
om Alcohalt te continueren. In december komt de stuurgroep
met een voorstel aan de gemeenten.
De GGD geeft per mail nadere informatie aan de bestuurders
over deze functie. Geïnteresseerden kunnen zich dan melden
bij de voorzitter.
Wat betreft bestuurlijke vertegenwoordiging in de stuurgroep,
geven dhr. Binnenmars (Twenterand) en de dames Ten Seldam
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Verslagen:
a. Verslag BC PG 19 juni 2014
b. Actielijst bij verslag BC PG
19 juni 2014
c. Verslag reserve AO PG 1
juli 2014
d. Verslag AO PG 9 september
2014

4.

Benoeming plaatsvervangend
voorzitter BC PG

5.

BC-voorstel ‘Bezuinigingstaakstelling
GGD 2014-2017’

VOORSTEL/ADVIES

a.
b.

Ter vaststelling
Ter vaststelling

c.

Ter kennisname

d.

Ter kennisname

Ter besluitvorming

1.

2.

3.

kennis te nemen van
de stand van zaken
van de
bezuinigingstaakstel
ling 2014-2017;
uit de aangedragen
opties een keuze te
maken voor
realisering in de
jaren 2014-2017 van
de resterende
taakstelling,
oplopend in 2017 tot
€ 381.000,--;
Op basis van 2. de
directeur GGD

BESLISSING

(Almelo) en Duursma (Dinkelland) aan dat zij interesse hebben.
De BC neemt beide memo’s verder voor kennisgeving aan.
h. De BC neemt het memo voor kennisgeving aan. De directeur
GGD licht toe dat het Rijk € 60.000,- heeft toegekend voor het
opstarten van het CSG bij de huisartsenpost van Medisch
Spectrum Twente.
De verslagen van het AO Publieke Gezondheid worden steeds ter
kennisname geagendeerd voor de BC. De voorzitter vraagt of de
bestuurders nog de behoefte hebben om de verslagen bij de stukken te
ontvangen. Een deel van de bestuurders geeft aan de verslagen te lezen
(als extra info). De voorzitter concludeert dat daarmee de behoefte is
bevestigd.
a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
c. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter deelt mee dat dhr. Bron (Hengelo) zich als enige heeft
aangemeld als kandidaat. De BC stemt in met zijn benoeming tot vice
voorzitter.
De voorzitter legt het voorstel ter bespreking voor en maakt een rondje:
Wat betreft Enschede vervallen 1 en 2 (OGGZ en forensische
dienstverlening) als bezuinigingsoptie. Enschede wil de genoemde opties
JGZ wat meer ontzien. Akkoord met verkenning opties 3, 4 en 5 onder
de voorwaarde dat op deze taken niet meer dan max. € 100.000,- per
taak wordt bezuinigd. En daarnaast de in het AO van 9 september
voorgestelde aanvullende opties bezuinigingsmogelijkheden op
gezondheidsbevordering en beleidsadvisering verkennen.
Oldenzaal, Rijssen Holten, Hengelo, Tubbergen, Hof van Twente, Borne,
Dinkelland en Losser sluiten zich hierbij aan.
Wierden is akkoord met verkenning van optie 1, maar wenst geen
bezuiniging op forensische dienstverlening (optie 2). Tevens akkoord met
verkenning opties 3, 4 en 5, maar daarbij wel het ‘waterbedeffect’ in het
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VOORSTEL/ADVIES

opdracht te geven
dit nader uit te
werken en op 11
december 2014 ter
besluitvorming voor
te leggen aan de
bestuurscommissie
Publieke
Gezondheid.

BESLISSING

oog houden. Dit laatste wordt ook opgemerkt door Hof van Twente.
Twenterand wenst geen bezuiniging op de OGGZ, maar is wel akkoord
met verkenning optie 2 (forensische dienstverlening). Overigens akkoord
met voorstel Enschede.
De voorzitter geeft de directeur PG gelegenheid voor een reactie. Deze
geeft aan dat in het voorstel al is uitgelegd dat bezuiniging op de
staftaken EGB (epidemiologie, gezondheidsbevordering, beleid)
proportioneel weinig oplevert ten opzicht van het te bezuinigingen
bedrag. Het gaat om in totaal relatief kleine formaties (in veel gevallen
verdeeld over deeltijders). Daarbij komt dat de staf niet alleen de
gemeenten ondersteunt, maar ook intern de afdelingen van de GGD (bv
beleidsadvisering t.a.v. AGZ-taken en epidemiologisch onderzoek voor
JGZ). De GGD kan de gewenste opties wel inzichtelijk maken en in
samenwerking met de ambtenaren concretiseren. Besluitvorming kan
dan volgen in december.
De voorzitter memoreert ook de kerntakendiscussie die in 2010 is
gevoerd en het onderzoek van de Visitatiecommissie met de conclusie
dat in veel gevallen de GGD het waakvlamniveau al heeft bereikt en dat
verdere bezuiniging niet verantwoord is. Toch heeft de regioraad
besloten tot een volgende bezuinigingsronde waarbij ook de GGD weer
voorstellen moet indienen. M.b.t. de door het AO voorgestelde optie tot
bezuiniging op de beleidsondersteuning wijst hij op het standpunt van de
BC van 13 september 2013 dat de beleidscapaciteit van gemeenten
momenteel nodig is voor de transities en dat de gemeenten juist de
beleidscapaciteit bij de GGD hebben voor advisering over publieke
gezondheid en regionaa/llokaal gezondheidsbeleid.
De voorzitter meldt desgevraagd dat hij persoonlijk moeite heeft met de
huidige voorstellen. Het grenst aan wat hij zelf acceptabel vindt. Zodra hij
van mening is dat de grens wordt overschreden zal hij dit bespreken in
de BC.
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BC-voorstel ‘Samenwerkingsovereenkomst Loes in Twente 20152018’

VOORSTEL/ADVIES

1. Akkoord te gaan met het
onderbrengen van de
uitvoering van de regionale
taken van Loes in Twente bij
GGD Twente
Jeugdgezondheidszorg voor
de periode 1 januari 2015 tot
1 januari 2018.
2. Akkoord te gaan met de
samenwerkingsovereenkomst Loes in Twente 2015 2018 en de financiële
bijdrage per gemeente voor
de periode 2015-2018.
3. Optie 1: Loes in Twente in
de huidige vorm te
continueren met de
voorgestelde financiele
bijdrage per gemeente,
uitvoering van een minimaal
basisniveau.
Optie 2: Loes in Twente te
continueren met een hoger
ambitieniveau en aan GGD
Twente Jeugdgezondheidszorg een innovatieopdracht te
geven voor de periode 20152018, om Loes door te
ontwikkelen samen met
andere online diensten.

BESLISSING

De voorzitter resumeert, dat de BC instemt met het advies met dien
verstande dat de bezuinigingsopties 1 en 2 vervallen. Opties 3, 4 en 5
worden in samenwerking met de ambtenaren onderzocht evenals de
door het AO voorgestelde aanvullende opties. Daarna komt de GGD met
een voorstel dat op 11 december ter besluitvorming aan de BC wordt
voorgelegd.
De GGD heeft de ondersteuning van LOES voor het jaar 2014
overgenomen en legt nu twee opties voor om LOES te continueren.
Dhr. Van Rees (Losser) vraagt of er ooit een meting is verricht naar de
effecten van LOES. Hij stemt in met het voorstel mits er ook sprake is
van monitoring.
Mevr. Dinsbach (hoofd JGZ) antwoordt dat er geen effecten met
doorberekening zijn. Zij wijst er op dat de GGD juist de public health kant
wil neerzetten (website, etc.). Aantallen bezoekers en tevredenheid
wordt wel gemeten. Ze merkt op dat Twente zich landelijk wel in de kijker
speelt met LOES.
Tubbergen en Dinkelland geven aan dat zij tevreden zijn met het huidige
niveau van LOES en geen behoefte hebben aan verdere innovatie.
Volgens hen hoeft stilstand geen achteruitgang te betekenen.
Op de constatering dat Hellendoorn niet deel neemt aan LOES, meldt
dhr. Coes dat in Hellendoorn aan de raad een aantal opties is
voorgelegd waaronder LOES. Op basis van het advies van een aantal
instellingen, waaronder Burgerparticipatie heeft de raad gekozen voor
een andere optie.
De BC stemt in met advies 1 en 2.
Wat betreft advies 3: akkoord met optie 2 mits ‘innovatieopdracht’ wordt
vervangen door ‘opdracht’ en mits er monitoring van gebruik van LOES
wordt ingepland.
Voorts besluit de BC om het onderwerp LOES in Twente op te voeren als
onderwerp voor een thema BC in 2015.
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BESLISSING

7.

BC-voorstel ‘Privacyreglement GGD
Twente’

1.

De BC besluit conform advies.

8.

Vergaderschema BC PG 2015

9.

a. Ministerie van VWS
b. VNG: - BAC Publieke Gezondheid
- Commissie Gezondheid en
Welzijn

10.

Rondvraag en sluiting

Het bijgaande
Privacyreglement GGD
Twente 2014 en de
bijbehorende Toelichting
vast te stellen.
2. De directeur Publieke
Gezondheid Twente
mandaat te verlenen
vervolgversies hiervan
vast te stellen,
ingrijpende wijzigingen
daargelaten.
Ter vaststelling
Ter kennisname

Vergaderschema wordt conform vastgesteld. Zie ook de ontwikkelingen
rond de Twentedag (punt 2 b van dit verslag).
a. De GGD onderhoudt regelmatige contacten met het
Ministerie van VWS, zowel telefonisch als ook door middel
van periodiek overleg. Het laatste periodiek overleg vond
plaats eind augustus.
b. – BAC PG: de Bestuurlijke AdviesCommissie (BAC) PG is
voor het eerst bijeen is geweest. De notulen van deze
vergadering zullen ter informatie worden doorgestuurd naar
de leden van de BC.
– Cie Gezondheid & Welzijn: Overijssel wordt in deze
commissie vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris
van Zwolle. De BC zet vraagtekens bij de sollicitatieprocedure
voor deze commissie en wil hierover een signaal afgeven.
a. Dhr. De Putter (Wierden) deelt mee dat het college van Wierden
een bezoek heeft gebracht aan de GGD. Dit werkt erg
verhelderend en hij vindt het een aanrader voor zijn collegabestuurders. De voorzitter beaamt dit en zegt dat de colleges
van harte welkom zijn om zich hiervoor aan te melden.
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