DATUM

30 januari 2014

VOORZITTER

J.H. Coes
Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid)
A. (Anja) Timmer (Almelo), A.T. (Lex) Albers (Borne), J.H. (Johan) Coes (Hellendoorn; voorzitter), J. (Janneke) Oude Alink (Hengelo), P. (Pieter) van
Zwanenburg (Hof van Twente), J.B.M. (Annette) Zwiep-Rosens (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen), R. (Rob) Christenhusz (Oldenzaal), J. (Jan) Ligtenberg
(Rijssen-Holten), G.J. (Jan) Binnenmars (Twenterand), J.M. (Hans) Bekke (Wierden), Th. (Theo) van Rijmenam (directeur PG, secretaris), J. (Judith) Waleczek
en K. (Karlien) Zomer (adviseurs gezondheidsbevordering i.v.m. punt 2), S. (Samantha) Dinsbach (hoofd JGZ i.v.m. punt 6 en 7), E. (Elly) Van der Helm
(programmaleider PPT Jeugd; i.v.m. punt 8) en S. (Sylvia) IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
E. (Ed) Wallinga (Enschede), J.H. (Jan-Herman) Scholten (Haaksbergen), J. (Janneke) Oude Alink (Hengelo), J.F. (Joop) Hassink (Losser), T. (Tom) Vleerbos
(Noaberkracht Tubbergen-Dinkelland)

AANWEZIG

AFWEZIG

PLAATS

Twentehuis (kamer 501) te Enschede

TIJDSTIP

15.30 – 17.00 uur

SECRETARIS

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Beeldpresentatie Twente in Balans

VOORSTEL/ADVIES

Ter informatie.

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Vleerbos
(Noaberkracht Tubbergen – Dinkelland), Hassink (Losser), Wallinga
(Enschede) en Scholten (Haaksbergen). Verder is afwezig mevr. Oude
Alink (Hengelo).
De voorzitter constateert dat het vergader- en besluitvormingsquorum
aanwezig is.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering GGD informeert de
BC-leden via een Prezi over de stand van zaken rond Twente in Balans
(TiB) die op Extranet wordt geplaatst. De Prezi bevat ook een korte film
waarmee de GGD de opbrengsten tot nu toe bij gemeenten in beeld wil
brengen. Wordt met het verslag op Extranet geplaatst. TiB is
beschikbaar voor alle 14 Twentse gemeenten.
A. Timmer (Almelo) vraagt naar de verbinding met JOGG. De
uitgangspunten van TiB en JOGG zijn hetzelfde. Men zou elkaar dus
kunnen versterken. Waarbij JOGG de landelijke aanjager is en TiB de
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

regionale schakel. Verschil met JOGG zit in de PR en communicatie, hier
gaat veel geld naar toe. TiB is kleinschaliger en dichter bij huis.
J. Binnenmars (Twenterand) is benieuwd wat er anders zou zijn als TiB
er niet zou zijn.
A. Timmer vraagt toe te lichten wat TiB doet in Almelo. In Almelo zijn er
diverse initiatieven waaronder de Almelo Foundation, Buurt Leaugue,
Gezondheidscafe en Wijk Lekker fit. TiB is betrokken bij al deze lokale
initiatieven, verbindt de initiatieven aan elkaar en bied ondersteuning bij
het opzetten en organiseren van preventieve activiteiten.
P. van Zwanenburg (Hof van Twente) constateert dat er veel initiatieven
zijn. Wat pak je op? Cijfers zijn zeer nuttig. Deze helpen om de
beleidsagenda aan scherpen. Maar wat betekent het lokaal? Hoe
effectief zijn de maatregelen? Voorts stelt hij voor om juist de wijkaanpak
ook in de film op te nemen. Vraag is ook hoe het onderwerp op de lokale
agenda kan worden gezet.
H. Bekke (Wierden) informeert of TiB is aangesloten bij het convenant
Gezond Gewicht.
Dit is niet het geval, GGD Nederland is dit wel.
A. Timmer (Almelo) wijst op de mogelijkheid om een combi te maken met
de Gezonde School.
K. Zomer (GGD) wijst er op dat Twente in Balans juist gericht is op
integraliteit en de lokale aanpak centraal staat, dus ook ondersteuning
m.b.t. de Gezonde School. Lokale ondersteuning met cijfers behoort ook
hiertoe.
De voorzitter concludeert dat de BC waardering heeft voor de presentatie
en verzoekt de GGD, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen,
Twente in Balans verder door te ontwikkelen.
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3.

Mededelingen en ingekomen stukken
a. Memo ROAZ
b. Memo Academische
Werkplaats Jeugd Twente

Ter informatie.

a.

De BC neemt de inhoud van het memo voor kennisgeving aan.
N.a.v. het memo vraagt E. Christenhusz (Oldenzaal) naar de
manier waarop het ROAZ zaken terugkoppelt aan gemeenten.
De secretaris neemt vanuit zijn functie als directeur PG deel
aan het ROAZ en legt uit dat het overlegorgaan bestaat uit
partijen die belast zijn met de acute zorg. Wanneer
veranderingen bij instellingen met betrekking tot de acute zorg
gevolgen heeft voor andere partijen in de keten, moet dit, op
basis van de afgesproken leidraad worden voorgelegd aan het
ROAZ.
A. Zwiep (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen) is geagiteerd
over het feit dat er overleg plaatsvindt over het ziekenhuis
Oldenzaal zonder dat de omliggende gemeenten die behoren
tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis zijn uitgenodigd.
De directeur PG heeft dit voorgesteld, maar dit verzoek is niet
gehonoreerd. A. Zwiep benadrukt dat juist in de omliggende
gemeenten zich de problemen voordoen met bv. aanrijtijden etc.
In geval van Dinkelland zijn de kernen Lattrop en Breklenkamp
problematisch. Hierover krijgt zij veel vragen vanuit de
bevolking. Een mogelijke oplossing kan worden gezocht in meer
samenwerking met het ziekenhuis Nordhorn.
De directeur PG wijst er op dat er in december jl. overleg is
geweest met Dinkelland en dat is afgesproken dat er een plan
komt gericht op mogelijke oplossingen voor de‘witte vlekken’ in
de verzorgingsgebieden van de ziekenhuizen . Hij beaamt dat
er nog meer structuur moet worden aangebracht in de
communicatie tussen de ziekenhuizen en gemeenten. De
directeur PG is bereid de BC in de toekomst te informeren over
relevante zaken die aan de orde komen in het ROAZ tenzij deze
een vertrouwelijk karakter hebben.
R. Christenhusz (Oldenzaal) vraagt of het mogelijk is om de
colleges van de 14 Twentse gemeenten uit te nodigen

PAGINA

4/6
J. Binnenmars (Twenterand) merkt op dat
belangenverstrengeling moet worden voorkomen en stelt voor
om kritisch te kijken naar de structuur Samen14 en hierin een
praktische vormgeving uit te werken om gemeenten te
betrekken.
A. Timmer (Almelo) zal deze suggesties meenemen naar de
bijeenkomst vanavond tussen ZGT met de raden van o.m.
Almelo, Hengelo en Oldenzaal.
b.

4.

5.

6.

Verslagen:
a. Verslag BC PG 12.12. 2013
b. Actielijst bij verslag BC PG
12.12.13
c. Verslag AO PG 14.1.2014
Aanvullende bezuinigingstaakstelling
2014-2017

Stand van zaken spreiding
huisvestingslocaties JGZ

a.
b.
c.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname

Ter informatie

Ter informatie

Het memo inzake AWJT wordt voor kennisgeving aangenomen.
a.
b.
c.

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst wordt doorgenomen en vastgesteld.
Verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

De directeur heeft een informatief memo opgesteld t.b.v. de BC.
De voorzitter resumeert dat de BC op 4/9 en 13/9 heeft geadviseerd om
rekening te houden met het onderscheid wettelijke en niet wettelijke
taken. In het DB is hierover geen besluit genomen, waardoor er
uiteindelijk is terug gevallen op de verdeelnorm ‘aandeel domein in de
algemene bijdrage’ en deze bedraagt voor de GGD ongeveer 90%.
A. Timmer betreurt dat er enkel een financiële en geen inhoudelijke
afweging is gemaakt wat betreft de bezuinigingen en meldt dat de raad
van Almelo o.a. het functioneren onder waakvlamniveau niet acceptabel
vindt. Wordt in de regioraad van 12 februari gemeld.
P. van Zwanenburg (Hof van Twente) wijst de gemeenten op de dubbele
moraal. Enerzijds moet er bezuinigd worden en anderzijds wil men niet
inleveren.
Het memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
Wordt vervolgt in de regioraad van 12/2.
De secretaris meldt dat de GGD enerzijds in overleg is met gemeenten
over de gevolgen van aflopende huurcontracten en anderzijds bezig is
met het verder uitwerken van de voorlopige uitgangspunten zoals deze
zijn genoemd in de BC van 12 december (afstandscriterium, kosten per
kind, vast bedrag per gemeente). In de BC van 3 april zal met betrekking
tot dit laatste een voorstel ter bespreking worden voorgelegd.

A.
Timmer
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7.

BC-voorstel ‘Koersdocument JGZ’

7A.

BC-voorstel ‘Begrotingswijziging 2014
nr.2 (digitaal dossier en
contactmoment adolescenten)

8.

Voortgangsrapportage PPT Jeugd
door programmaleider Elly v.d. Helm

1. Het koersdocument
jeugdgezondheidszorg
‘Specialist in het gewone’
vast te stellen.
2. Na instemming met het
document worden de
actiepunten vertaald in een
jaarprogramma 2014-2015
dat ter vaststelling wordt
geagendeerd voor uw
vergadering van 3 april 2014.
Akkoord te gaan met
bijgaande begrotingswijzigingen digitaal dossier
en contactmoment
adolescenten en deze ter
vaststelling voor te leggen
aan de regioraad van 12
februari 2014

Ter informatie

De BC PG besluit conform advies.

De Bestuurscommissie PG is akkoord met de begrotingswijziging op
basis van de lagere uitkering contactmoment adolescenten, zoals
aangegeven in de Septembercirculaire 2013. Dit betekent wel een gat
van € 23.000,- in het voorstel inzake de aanvullende
bezuinigingsopgave, zoals verwoord in het regioraadsvoorstel. De
secretaris doet de suggestie om dekking te vinden via het voorstel inzake
teruggave middelen digitaal dossier. De BC is van mening dat hiertoe
een onderbouwd voorstel moet worden gedaan aan de vergadering.
Afgesproken wordt dat, via de voorzitter, een aangepast voorstel per
omgaande zal worden toegestuurd aan de leden van de BC PG.
NB . M.u.v. Wierden hebben de leden van de BC nadien (3/2/2014) met
het aangepaste voorstel.ingestemd.
Mevr. Elly van der Helm, programmaleider PPT Jeugd is uitgenodigd om
de BC te te informeren over de stand van zaken PPT Jeugd.
Zij legt uit dat het Preventie Platform Twente Jeugd in maart 2013 is
voortgekomen uit het PPT en het pedagogisch servicecentrum CJG
n.a.v. de ontwikkelingen in de transitietrajecten. Het is een netwerk van
professionals.
J. Binnenmars (Twenterand) maakt de kanttekening dat de opdracht om
een PPT Jeugd in te richten niet is gekomen vanuit de bestuurders, maar
vanuit het PPT (het veld) zelf.
E. v.d. Helm merkt op dat het PPT Jeugd 23 instellingen
vertegenwoordigt. Men wil graag samenwerken met de transitiepartijen.
Er is een Jeugdkwartier gestart met als doel kennisontwikkeling en het
delen van kennis. Ook onderwerpen als samenwerking met vrijwilligers
e
e
(proeftuin Humanitas met zorgorganisaties) , verbinding 1 en 2 lijn voor
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ris
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betere signalering ter voorkoming van o.a. vechtscheidingen (waarbij
samenwerking met LOES wordt gezocht), Eigen Kracht, ontwikkeling
cliënt port folio.
J. Binnenmars (Twenterand) vraagt wie bepaalt welke organisatie kan
deelnemen aan het PPT Jeugd. Bepaalt de corporatie dit? Er is sprake
van 23 deelnemers, maar er zijn lokaal veel meer aanbieders in Twente.
Hij pleit er voor dat de zorginstellingen elkaar opzoeken en elkaar
proberen te versterken.
P. van Zwanenburg (Hof van Twente) merkt op dat gemeenten gediend
zijn met een gezamenlijk aanbod vanuit de instellingen.
L. Albers (Borne) wijst op de risico’s van corporatievorming. Het maken
van prijsafspraken over de tarieven moet worden voorkomen.
Gemeenten moeten dus alert zijn op de ontwikkelingen.
E. v.d. Helm antwoordt dat het PPT is opgericht vanuit het oogpunt van
samenwerking en niet moet worden gezien als kartelvorming.
R. Christenhusz (Oldenzaal) wijst er op dat men prijzen zou kunnen
vergelijken met andere regio’s.

9.

a. Ministerie van VWS
b. VNG: - Platform GGD-bestuurders
- Commissie Gezondheid en
Welzijn

10

Rondvraag en sluiting

Ter kennisname

Standpunt van de BC is: lokaal wat lokaal kan. De inhoud is bepalend. Er
is behoefte aan duidelijke lijnen.
Door de bezuinigingen staan de belangen van de instellingen onder druk.
Dit vraagt om verdieping. De inhoud moet leidend zijn, maar wordt
ingekaderd door landelijke ontwikkelingen.
Het PPT is bereid om hierover met de bestuurders in overleg te gaan.
Afgesproken wordt dat dit in het Bestuurlijk Coördinatoren Overleg van
de transities wordt voorbesproken.
a. De voorzitter meldt dat de lijnen met het Ministerie van
VWS nog steeds worden onderhouden. Toezicht
psychosociale zorg, kinderopvang krijgt lijn.
b. - Platform GGD-bestuurders: krijgt zoals enige tijd
geleden is gemeld een andere vorm.
- Commissie Gezondheid en Welzijn: geen
mededelingen i.v.m. afwezigheid J. Oude Alink.
a. Afsluitingsborrel 13.2.2013
Na afloop van de thema BC ‘Gezond ouder worden’ op 13 februari a.s. is
er voor de BC-leden aansluitend tot 18.30 uur een afsluitingsborrel in het
Forum Café aan de Stationsstraat 1 Enschede.

