DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

PLAATS

2 april 2015

TIJDSTIP

Twentehuis te Enschede kamer 501

13.00 – 14.00 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), E. (Edith) van Spiegel (Haaksbergen), J.H. (Johan) Coes (Hellendoorn;
voorzitter), J. (Jan) Bron (Hengelo), P. (Pieter) van Zwanenburg (Hof van Twente), R. (Rob) Christenhusz (Oldenzaal), B. (Bert) Tijhhof en B. (Ben) Beens
(Rijssen-Holten), G.J. (Jan) Binnenmars (Twenterand), T. (Tom) Vleerbos (Tubbergen), Th. (Theo) de Putter (Wierden), Th. (Theo) van Rijmenam (directeur
PG, secretaris) en S. (Sylvia) IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
J. (Jurgen) van Houdt (Enschede) en M. (Martin) van Rees (Losser)

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling
agenda

2.

Mededelingen en ingekomen
stukken:
a. Extra BC PG 20
april 2015 in kader
opdracht GGD aan
HHM
b. Invulling thema BC
21 mei 2015
c. Bestuurdersdag
woensdag 23
september 2015

VOORSTEL/ADVIES

Ter informatie

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Dhr. Van Houdt (Enschede) heeft zich afgemeld i.v.m.
blessures als gevolg van een fietsongeval. De BC wenst hem
veel beterschap. Dhr. Bron heeft enkele annotaties van dhr.
Van Houdt ontvangen en zal deze vermelden bij de
betreffende agendapunten.
a. De secretaris meldt dat er per mail van 6 maart een
uitnodiging is verstuurd voor een extra thema BC PG
op 20 april in het kader van een situatieanalyse m.b.t.
de opdracht aan HHM tot ondersteuning van de JGZ
bij de transformatie Jeugd. Naast de deelnemers BC
PG zijn ook de bestuurders OZJT/Jeugd zijn
uitgenodigd. Het rapport van HHM zal naar
verwachting 1 mei klaar zijn.
b. In aansluiting op de extra thema BC van 20 april zal
de al ingeplande thema BC PG van 21 mei in het
teken staan van het eindrapport van HHM in het
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d.

e.

f.

g.

VOORSTEL/ADVIES

Inzet bij VRT en
GGD bij
maatschappelijke
onrust en jeugdzorg
Eindrapportage
monstertruckincident
Haaksbergen
Positie GGD in
relatie tot nieuwe
gemeenschappelijke
regeling Regio
Twente
Uitnodiging Carint
Reggeland voor
bijeenkomst 11 mei

BESLISSING

c.

d.
e.
f.
g.

3.

Verslagen:
a. Verslag BC PG 11
december 2014
b. Actielijst BC PG 11
december 2014
c. Verslag AO PG 13
januari 2015
d. Verslag thema AO 17
februari 2015
e. Verslag AO PG 10 maart
2015

a.
b.
c.
d.
e.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname
Ter kennisname
Ter kennisname

a.
b.
c.
d.
e.

kader van de bovengenoemde opdracht. Hiertoe zijn
naast de deelnemers BC PG wederom de
bestuurders OZJT/Jeugd uitgenodigd en daarnaast
worden ook deelnemers van het AO PG in de
gelegenheid gesteld om hierbij aan te sluiten. De BC
vindt het goed om hierin bestuurlijk en ambtelijk
samen op te trekken. De voorzitter vraagt in dat
kader wel aandacht voor de continuïteit in de
vertegenwoordiging van gemeenten in het AO PG.
De voorzitter PG benoemd de Bestuurdersdag op
woensdag 23 september. Het programma beslaat
deze keer weer een hele dag. De bestuurders wordt
gevraagd hiermee rekening te houden in hun
agenda.
V.k.a.
V.k.a.
Memo terzake wordt ter informatie met het verslag op
Extranet geplaatst.
De voorzitter maakt melding van een uitnodiging van
Carint Reggeland voor een bijeenkomst op 11 mei
a.s. die de bestuurders binnenkort zullen ontvangen.
Betreft Huis van de Toekomst en meldkamer en hoe
dit preventief kan worden benut.
Conform vastgesteld.
Conform vastgesteld
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
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4.

BC-voorstel ‘Invulling restantbezuiniging 2014-2017 van €
381.000,--‘

VOORSTEL/ADVIES

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Door een aanpassing van de werkwijze
bij het instroom- en
herhalingsonderzoek speciaal
onderwijs, zonder te zeer in te grijpen
op de functie van deze onderzoeken,
een structurele bezuiniging realiseren
oplopend tot circa € 40.000,-- in 2017.
Door flexibilisering/modernisering van
de jeugdgezondheidszorg, met name 04, een structurele bezuiniging
realiseren oplopend tot circa €
260.000,-- in 2017.
Indien de opgave onder punt 2 niet
(geheel) kan worden gerealiseerd
overwegen om alsnog een
contactmoment te laten vervallen.
Gelet op het waterbedeffect geen
gebruik maken van de eerder
genoemde opties van het geheel laten
vervallen van instroom- en
herhalingsonderzoek SO en andere
werkwijze VO.
Af te zien van een verdere ingreep in
het primair proces JGZ (optie b).
Aan de directeur GGD taakstellend een
bedrag van € 41.000,-- op te leggen,
waarbij dit bedrag niet gehaald wordt
uit het primair proces (opties a en c).
Taakstellend een inverdieneffect vast te
stellen van € 40.000,-- voor lokale
taken die door bundeling op regionale
schaal en gebruikmaking van de
infrastructuur van de GGD
respectievelijk Regio Twente op basis
van efficiency en effectiviteit voordelen
opleveren.

BESLISSING

De voorzitter schets kort de aanloop. Vanuit de bevindingen
en adviezen van de Visitatiecommissie die door de regioraad
zijn overgenomen, en met in achtneming van de besluiten van
de BC van 13 september 2013, heeft de GGD een advies
opgesteld en opties geformuleerd om een inverdieneffect te
bewerkstelligen door lokale taken te bundelen op regionale
schaal en met gebruikmaking van de infrastructuur van de
GGD. Ook het AO is gevraagd om opties te formuleren.
Het voorstel van de GGD is behandeld in het AO van 10
maart. Het AO heeft hierop een afzonderlijk voorstel ingediend
dat bij de stukken van deze BC is gevoegd.
De gemeenten Rijssen-Holten, Hengelo, Enschede, Borne,
Oldenzaal Almelo en Wierden conformeren zich aan het
voorstel van het AO.
Dhr. Vleerbos (Tubbergen) is van mening dat de optie om
lichte handhaving Wet Kinderopvang bij de GGD te beleggen
een logische stap lijkt vanuit het advies van de
Visitatiecommissie.
Voorstellen 1 t/m 6: conform advies
Voorstel 7 als volgt aanpassen:
Aan de directeur GGD taakstellend een bedrag van € 40.000,op te leggen waarbij de gemeenten zich actief blijven
opstellen bij het zoeken van mogelijkheden, om door
bundeling van lokale taken (schaal 14 gemeenten) gebruik
maken van de infrastructuur van GGD Twente, dan we Regio
Twente.
De BC accepteert dat de directeur GGD geen garantie kan
geven dat de aanpassing met betrekking tot het advies
genoemd onder punt 7 (= extra bezuiniging GGD) geen
gevolgen kan hebben voor het primair proces, waarbij wel het
streven is dit zoveel mogelijk te voorkomen/beperken.
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5.

BC-voorstel
‘Programmaverantwoording
2014 en
programmabegroting 2016
GGD Twente’

6.

BC-voorstel
‘Klachtenrapportage 2014’

7.

BC-voorstel ‘Contractering
laboratoriumdienst’

VOORSTEL/ADVIES

1.

Het jaarverslag GGD Twente 2014,
waarin opgenomen de
programmaverantwoording 2014 en de
productiecijfers 2014, vast te stellen en
een eventuele reactie op de
programmaverantwoording 2014 ter
kennis te brengen van het DB voor de
vergadering van de Regioraad op 1 juli
2015.
2. In te stemmen met het voorliggende
hoofdstuk uit de Programmabegroting
Regio Twente 2016 en de reactie van
de BC ter kennis te brengen van het
DB ten behoeve van de Regioraad van
1 juli 2015.
De rapportage:
1. voor kennisgeving aan te nemen;
2. ter kennisname toe te zenden aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, de regionaal inspecteur,
Zorgbalans Overijssel en de
Klachtencommissie GGD.
1. Voor het voor uitvoeren van
laboratoriumonderzoeken t.b.v. Soa-,
TBC en Infectieziekten alsmede voor
het in stand houden van de
ketensamenwerking
infectieziektebestrijding een
overeenkomst aan te gaan met
LabMicTa met een looptijd van 1-12016/31-12-2018 met een mogelijkheid
tot verlenging van twee keer één jaar.
2. Conform het aanbestedingsbeleid regio
Twente gemotiveerd af te wijken van
een meervoudige aanbesteding om
reden dat continuering van de PG-

BESLISSING

Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.
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8.

BC-voorstel ‘Bestuurlijke
betrokkenheid Twentse
gemeenten nieuwe aanvraag
Academische Werkplaats
Jeugd in Twente’

9.

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

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ketenbeheersing tussen de lokale
microbioloog, huisartsen, GGD-artsen,
laboratorium en het RIVM zwaar weegt
in het belang van het beschermen van
de Twentse bevolking tegen
infectieziekten.
3. In de af te sluiten overeenkomst een
ontbindende clausule op te nemen in
geval dat in een grensoverschrijdend
belang een buitenlandse aanbieder na
publicatie van de overeenkomst
bezwaar maakt tegen de
overeenkomst.
4. De DPG te mandateren tot verdere
afhandeling van onderhandeling en
afsluiten van een overeenkomst
 Kennis te nemen van de achtergrond
van een nieuwe Academische
Werkplaats Jeugd die kan worden
aangevraagd bij ZonMw
 Akkoord te gaan met de indiening van
deze nieuwe aanvraag, waarbij de BC
PG als trekker voor de indiening zal
fungeren.
 Kennis te nemen van de wijze waarop
de bestuurlijke betrokkenheid wordt
georganiseerd met daarbij aandacht
voor de verbinding tussen BC PG en
BC OZJT
 Kennis te nemen van hoe er met de
uitwerking van de cofinanciering
omgegaan wordt.
Ter kennisname

Conform advies.

a.

Dit jaar heeft nog geen periodiek overleg
plaatsgevonden met VWS. De voorzitter maakt wel
melding van contacten met Bart Eichman
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Commissie Gezondheid&
Welzijn

10.

Rondvraag en sluiting

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

(projectleider stuurgroep Stimuleringsprogramma).
Hieruit concludeert hij dat GGD Twente in
tegenstelling tot veel andere GGD’en in Nederland
wel goed aansluit.
b. – BAC PG: Verslag 11 februari is ter info bijgevoegd.
De voorzitter deelt mee dat er veel wisseling
plaatsvindt in de samenstelling van het overleg.
Overdracht laat soms te wensen over. De voorzitter
vindt het zaak om te komen tot een goede
bestuursagenda en hij heeft wil het platform niet
alleen als platform gebruiken.
-G&W: De gemeentesecretaris van Zwolle is bereid
gevonden om als linking pin te fungeren richting
GGD Twente.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.00 uur.
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