DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

1 oktober 2015

PLAATS

Twentehuis te Enschede kamer 501

TIJDSTIP

13.00 – 14.30 uur

SECRETARIS

Johan Coes
Theo van Rijmenam (directeur PG; secretaris)
Irene ten Seldam (Almelo), Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Jurgen van Houdt (Enschede), Edith van Spiegel (Haaksbergen), Johan Coes
(Hellendoorn; voorzitter), Lukas Schoonhoven (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Binnenmars (Twenterand), Tom Vleerbos (Tubbergen),
Dianne Span (Wierden), Theo van Rijmenamen (directeur PG; secretaris) en Sylvia IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
Jan Bron (Hengelo), Jan Martin van Rees (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal) en Ben Beens (Rijssen-Holten)

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling
agenda

2.

Korte evaluatie bestuurdersdag
2015

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De
agenda wordt vastgesteld met aanvulling van een drietal mededelingen:
g. Kennismaking GGD met Gedeputeerde Staten 25/8.
h. GGD in raadscommissiebijeenkomst Hellendoorn
i. Vluchtelingenopvang
De voorzitter vraagt de leden om een reflectie met betrekking tot de
bestuurdersdag van vorige week. Deze is over het algemeen als positief
ervaren. Naast informatieverstrekking worden ook de netwerkmomenten
gewaardeerd.
Opmerkingen vanuit de BC:
SEGV/GIDS: waardevol om informatie te krijgen over hoe
gemeenten uit de eigen regio dit oppakken. Dank aan Irene ten
Seldam en Ilse Duursma.
Positieve Gezondheid: prezi/presentatie Chantal Walg is als zeer
aansprekend ervaren, evenals de discussie daarna
RIVM en Rijksvaccinatieprogramma: nadruk lag te lang bij
praktische deel. Had wat meer moeten liggen bij discussie over
consequenties wetswijziging Wpg voor gemeenten.
Risk Factory: belevingscircuit was indrukwekkend. Bestuurders
hebben een goed beeld gekregen van de mogelijkheden.
Ambtenaren waren nog wat ondervertegenwoordigd over de hele
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dag.
BC is akkoord met organisatie volgende bestuurdersdag
Bestuurdersdag 2016 is in concept ingepland op woensdag 21
september.
Indien in de regio, dan wellicht een halve dag plannen.
Busvervoer alleen plannen bij programma buiten de regio.

De voorzitter meldt dat rekening zal worden gehouden met de opmerkingen.
Het programma wordt altijd bepaald aan de hand van de actualiteit. Het
programma is besproken met de voorzitter van het AO om de aanwezigheid
van de ambtenaren te verhogen. Blijft lastig. Is ook taak van bestuurders zelf
om hun ambtenaren te stimuleren aan te sluiten.

3.

Mededelingen en ingekomen
stukken:
a. Memo ‘Stand van
zaken lokale
uitvoeringsplannen
JGZ’
b. Brief Inspectie inzake
verbetermaatregelen
toezichtonderzoek
JGZ
c. Brief ZonMw inzake
honorering
subsidieaanvraag
AWJT
d. Artikel GGD/GHOR
NL: Inspectie van het
Onderwijs positief
over uitvoering
toezicht kinderopvang
door GGD'en

Ter informatie

Tom Vleerbos (Tubbergen) is bereid om mee te denken vanuit de BC bij de
opzet van het programma voor 2016. Dinkelland en Tubbergen bieden aan
om te fungeren als locatie voor een volgende bestuurdersdag.
a. V.k.a.
b. V.k.a. Toezicht is in nu orde.
c. V.k.a. Voorzitter is trots op de honorering van de subsidieaanvraag.
Focus komt te liggen op kinderen en armoede. Irene ten Seldam
vraagt ter nadere informatie naar het projectplan dat onder de
aanvraag ligt. De voorzitter zegt toe dat dit met het verslag bij de
vergaderset wordt geplaatst.
d. V.k.a.
e. V.k.a.
f. V.k.a.
g. Op 25 september was er in het Twentehuis een
kennismakingsbijeenkomst tussen het DB van Regio Twente en
Gedeputeerde Staten. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren
o.a. de nieuwe omgevingsvisie, bestuurlijke verbondenheid en
gezondheid en economie. Het verslag wordt op Extranet bij de
vergaderstukken van deze BC geplaatst.
h. Op 15 september heeft de GGD op uitnodiging van de gemeente
Hellendoorn tijdens de Commissie Samenleving de leden
geïnformeerd over de rol en taken van de GGD en wat de GGD
voor Hellendoorn doet. Er volgde een gesprek met een goede
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e.

f.

g.
h.

i.

Brief Veiligheidsregio
Twente inzake rapport
‘Risico’s gasopslag in
zoutcavernes’
Artikel landelijke GGD
Werkgroep Intensieve
Veehouderij inzake
‘Gezondheid gebaat
bij 250 meter afstand
tussen intensieve
veehouderij en
burgerwoningen’
Kennismaking met GS
28/5
GGD in
raadscommissie
Hellendoorn
Vluchtelingenopvang

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

i.

interactie tussen GGD-medewerkers en aanwezigen. De verbinding
tussen GGD en raadsleden was succesvol. Het vormt ook een
moment waarop een portefeuillehouder PG kan communiceren met
raadsleden over de programmabegroting domein Gezondheid ter
doorgeleiding naar de gemeenteraad.
Momenteel zijn er 4 opvanglocaties in Twente: 2 AZC’s in Almelo
en Azelo en 2 AVO’s in Hengelo en Ootmarsum. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen noodopvang en reguliere zorg die aan
asielzoekers wordt geboden. De taken zijn verdeeld tussen
huisartsen, GGZ en GGD. De GGD verricht m.n. werkzaamheden
t.a.v. JGZ, TBC en infectieziekten, coördinatie traumaverwerking,
gezondheidsvoorlichting en ketenzorg.
Het vergt momenteel een flinke inzet. Financiering loopt via het
COA en GGD/GHOR NL.
Wat betreft de noodopvang van vluchtelingen zijn in Hellendoorn en
Oldenzaal locaties beschikbaar. Er wordt samengewerkt met de
Veiligheidsregio Twente. Vanuit de GGD heeft TBC-screening
plaats. Syriërs worden (nog) niet gescreend omdat zij in principe
niet uit een risicogebied komen. Irene ten Seldam (Almelo) ziet
hierin toch een gezondheidsrisico. De secretaris zegt toe het
protocol TBC-screening aan haar toe te sturen.
De secretaris wijst ook op een landelijke Q&A-lijst op de site van de
Rijksoverheid. Deze wordt aan de BC-leden toegezonden. De GGD
beziet de mogelijkheden om op Extranet te gebruiken voor het
delen van beleidsdocumenten met betrekking tot de
vluchtelingenproblematiek.
Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente) vindt ook focus op de
huisvesting van statushouders van belang. Het ministerie vraagt
gemeenten om hierin krachtig op te treden. Van Zwanenburg pleit
er voor om met de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk op te
trekken en wat meer toekomstgericht te denken.
In Almelo en Hengelo is een motie aangenomen waarin wordt
gevraagd om kansen en vraagstukken in beeld te brengen. Bezien
wat nodig is en wat kan worden gedaan. De opvatting is dat korte
termijn opvang langer dan 72 uur niet kan in sporthallen. Daarbij
komt dat dan ook niet iedereen wordt geregistreerd, hetgeen een
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risico is.
Hof van Twente pleit voor maatregelen voor de korte en de lange
termijn en deze aan elkaar te koppelen. Statushouders laten
doorstromen naar duurzame plekken. Twenterand sluit zich hierbij
aan.
Almelo en Borne zijn met elkaar in gesprek om te bezien waarin zij
samen kunnen optrekken en waar het beter is om dit in Twents
verband te doen. Almelo zal het initiatief nemen om de Twentse
gemeenten hiervoor bijeen te roepen. Verder worden de
mogelijkheden verkend voor noodopvang en langdurige opvang.
De directeur PG meldt dat het DB van de Veiligheidsregio de
coördinatie van de noodopvang heeft belegd bij een
multidisciplinair team dat inmiddels operationeel is. GGD/GHOR NL
is hierbij betrokken.
De voorzitter resumeert:
-Almelo organiseert een overleg met de 14 Twentse gemeenten
voor overleg over mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken.
-De Veiligheidsregio coördineert de noodopvang.
-De opvang van vluchtelingen moet in breder verband worden
bekeken, niet enkel vanuit domein gezondheid
NB: De bijeenkomst met de Twentse gemeenten op initiatief van
Almelo heeft inmiddels op 9 oktober plaatsgevonden.

4.

5.

Verslagen:
a. Verslag BC PG 18 juni
2015
b. Actielijst BC PG 18 juni
2014
c. Verslag AO PG 8
september 2015
BC-voorstel ‘GGD Twente
programmabegroting 2016 en
Bestuursagenda 2016-2019’

a.
b.
c.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname

1.

De aangepaste
Bestuursagenda 2016
– 2019 ‘Publieke
gezondheid in Twente’
vast te stellen.

a.
b.
c.

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

De voorzitter leidt het voorstel kort in en vraagt naar de reacties van de
leden.
Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente) merkt op dat het accent niet moet
liggen op krimp maar op veranderingen door ontgroening en vergrijzing.
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2. In te stemmen met het
voorliggende hoofdstuk
uit de
Programmabegroting
Regio Twente 2016 en
uw reactie ter kennis
brengen van het DB
ten behoeve van de
Regioraad van 11
november 2015.

6.
7.

8.

BC-voorstel ‘Benoeming
nieuwe leden
Klachtencommissie GGD’
a. Ministerie van VWS
b. VNG: - BAC PG
- Commissie G&W

Rondvraag en sluiting

Ter bespreking

Ter kennisname

BESLISSING

De voorzitter zegt toe dat dit wordt verwerkt.
Irene ten Seldam (Almelo) is meer geïnteresseerd in de outcome dan in de
output. Daarnaast pleit ze in het kader van SEGV/GIDS voor ruimte voor
spontane initiatieven vanuit de samenleving. Deze moeten niet worden
tegengehouden, en soms zelfs worden ondersteund.
Wat betreft de focus op outcome antwoordt de directeur PG dat dit lastig is.
Outcome is complexer en lastig te meten in bestaande onderzoeken. Daarbij
komt dat de GGD maar een beperkte speler is in het geheel. Uiteindelijke
vertaling in outcome is echter wel de bedoeling.
Conform advies met dien verstande dat het accent in de bestuursagenda
komt te liggen op veranderingen door ontgroening en vergrijzing in plaats
van op krimp.
Conform advies.

a.
b.

a.

Geen bijzonderheden
-BAC PG: Verslag van de BAC PG is inmiddels ook voor publicatie
beschikbaar en wordt op Extranet geplaatst bij dit agendapunt.
-Commissie G&W: schriftelijke informatie-uitwisseling met de
gemeentesecretaris van Zwolle gaat goed, maar haar fysieke
deelname aan de commissie is nog minimaal. Daarmee is de
invloed in de commissie vanuit Twente beperkt. Hierover wordt
contact gelegd met de secretaris van Zwolle.
Theo de Putter (Borne) informeert bij zijn collega-bestuurders hoe
zij de bestuursagenda en programmabegroting onder de aandacht
brengen van hun gemeenteraad. Het valt hem op dat lokaal
gezondheidsbeleid soms door gemeenten op verschillende
manieren wordt benaderd. Jan Binnenmars antwoordt dat in
Twenterand de stukken ambtelijk worden voorbereid en ter
informatie aan de raad voorgelegd. Sommige thema’s zijn beter
geschikt om in een raadsinformatieavond te worden meegenomen.
In Almelo wordt hiervoor het Politiek Beraad benut. Irene ten
Seldam vindt dit persoonlijk te statisch. Zij geeft er de voorkeur aan
om de presentatie van de bestuursagenda te koppelen aan een
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werkbezoek.

ACTIE
DOOR

