DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

23 juni 2016

PLAATS

Twentehuis te Enschede, kamer 503

TIJD

13.00 – 14.40 uur

SECRETARIS

Johan Coes
Samantha Dinsbach (wnd directeur PG)
Irene ten Seldam (Almelo), Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Jurgen van Houdt (Enschede), Jan Bron (Hengelo), Johan Coes
(Hellendoorn; voorzitter), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees (Losser), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars
(Twenterand), Dianne Span (Wierden), Theo van Rijmenam (directeur PG; secretaris), Samantha Dinsbach (wnd directeur PG), Kees Smit (epidemioloog
i.v.m. punt 6) en Sylvia IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
Edith van Spiegel (Haaksbergen), Rob Christenhusz (Oldenzaal) en Ben Beens (Rijssen-Holten),

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

BC-voorstel ‘Benoeming directeur
Publieke Gezondheid/GHOR’

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Edith van Spiegel
(Haaksbergen), Rob Christenhusz (Oldenzaal) en Pieter van Zwanenburg
(Hof van Twente) zijn afwezig. De agenda wordt vastgesteld met
toevoeging van een aantal mededelingen:
Vitaal Twente
Rapport ‘Publieke gezondheid borgen’
Onderzoek ‘Veehouderijen en gezondheid omwonenden’

Mevrouw S. Dinsbach met
ingang van 1 juli 2016 te
benoemen tot directeur
Publieke Gezondheid.

De voorzitter heeft vernomen dat het afscheid van Theo van Rijmenam op
9 juni goed is verlopen. Dit wordt bevestigd vanuit de BC. De voorzitter
heeft contact met hem gehad en hij kijkt goed terug op zijn
afscheidsbijeenkomst.
Samantha Dinsbach verlaat gedurende de behandeling van dit agendapunt
de vergadering.
De voorzitter schets het proces. Dit genereert enkele vragen vanuit de BC
die de voorzitter meeneemt in de evaluatie door de leden van de
selectiecommissie.
De selectiecommissie denkt met Samantha Dinsbach een betrokken en
bekwaam directeur te krijgen, die samen met gemeenten en ketenpartners
zorg draagt voor het verbinden van publieke zorg en veiligheid.

ACTIE
DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE
DOOR

De BC besluit unaniem het voorstel van de selectiecommissie te volgen en
Samantha Dinsbach met ingang van 1 juli 2016 te benoemen tot directeur
Publieke Gezondheid.
Samantha sluit weer ter vergadering aan en neemt de felicitaties van de
BC i.v.m. haar benoeming in ontvangst.

3.

Mededelingen en ingekomen
stukken:
a. Vluchtelingenopvang
PG-gerelateerd (vast
agendapunt)
b.

Projectplan ’10 voor
Twente; aanpak overlast
verwarde personen
2016-2018’

c.

Bestuursopdracht
Agenda van Twente

d.

Aanpassing verordening
Bestuurscommissie

e.

Memo ‘Programma op
hoofdlijnen
Bestuurdersdag 2016’

Ter kennisname.

Besluit:
Conform advies.
De voorzitter neemt de vragen vanuit de BC inzake de sollicitatieprocedure
mee terug naar de selectiecommissie.
NB. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgehad.
a. Recent is gebleken dat bij AZC-locaties de instroom wat stagneert.
Moeten bezien hoe we kunnen anticiperen op bewegingen van krimp en
groei. GGD wil hier flexibel mee omgaan maar dan ontstaat wel risico op
enige (tijdelijke) over- of onderbezetting. Betreft COA gefinancierde
middelen. Het verschil wordt in sommige gemeenten betaalt door de
gemeente zelf. Almelo stelt voor om mogelijkheid te onderzoeken om dit
soort risico’s af te dekken via de bestuursovereenkomst.
NB: in de huidige bestuursovereenkomst met het COA is het niet mogelijk
dit soort risico's af te dekken
b. V.k.a. BC is over algemeen blij dat de aanpak er is.
Loopt echter niet parallel met werkwijze ‘1 gezin, 1 plan, 1 aanpak’.
Gemeenten voeren hier niet regie Dit is aandachtspunt. Doel had scherper
gemogen. Preventie moet niet ondersneeuwen bij zoektocht naar
oplossingen. Veiligheid en PG moeten geen strijd met elkaar aangaan,
maar in elkaars verlengde liggen. Als voorbeeld wordt bijeenkomst ‘Witte
Donderdag’ op 16 juni genoemd. Projectplan is vanuit Veiligheidsregio
aangevlogen maar er is ook een link met zorgwethouders. Moeten hier
alert blijven. Gemeenten bepalen nl. de accenten.
c. Bestuursopdracht is vanmorgen vastgesteld in AB. Jan Binnenmars,
Pieter van Zwanenburg en Rob Christenhusz hebben zitting in AB, dus PG
is goed vertegenwoordigd. Uitgangspunt van Agenda van Twente is sociaal

Voorzitter
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f.

Memo ‘Onderzoek
Academische Werkplaats
Jeugd in gemeenten’

g.

Integrale besluitvorming
BC PG in relatie tot
Portefeuilleberaad
Middelen

h.

Twente Vitaal

i.

Rapport ‘Publieke
gezondheid borgen’

j.

Onderzoek VGO

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE
DOOR

economische ontwikkelingen. Er is echter geen groter goed dan
gezondheid. V.k.a.
d. Verordeningen bestuurscommissies PG en OZJT zijn verwerkt tot één
verordening. Deze is vastgesteld in AB. V.k.a.
e. Aankondiging met programma op hoofdlijnen en mogelijkheid tot opgave
volgt binnenkort. Memo v.k.a.
f. V.k.a. Gemeenten wordt verzocht bijzondere (lokale) initiatieven te delen
met de onderzoekers. Bijzondere weg. Toevoegen; lokale initiatieven

m.b.t. armoede.
g. Besluitenlijst AB 23 april en memo P&C cyclus terzake zijn ter info bij de
vergaderstukken gevoegd. V.k.a.
h. Momenteel veel trajecten: Vitaal Twente, Lang Gezond, Twente Gezond.
Het is van belang om verbinding te zoeken. Ook wat betreft verwerven van
(Europese) subsidies. Jan Binnenmars zal dit ook inbrengen in bestuurlijk
overleg samen 14. Doel is om elkaar te versterken en tot krachtig geheel te
komen. Externe partners zijn er blij mee. Combi Samen 14 en PG/GGD
wordt erg gewaardeerd.
Verhelderend memo volgt. Daarna voorstel in BC PG 22 september.
i. Voortvloeiend uit het Stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke
gezondheid’ en de pijlers voor de GGD die hierin zijn opgenomen, heeft
GGD/GHOR Nederland in opdracht van VWS en VNG het rapport
‘Publieke gezondheid borgen’ opgesteld. Het rapport wordt geagendeerd
voor de BC van 22 september. Inspectie doet onderzoek naar GGD. Eerste
onderzoek betreft infectieziektebestrijding. In september volgt governance
en de staat van de JGZ. Dit vergt een forse investering van de GGD.
NB: eerste Igz onderzoek naar infectieziekten heeft plaatsgevonden en met
positief resultaat afgesloten.

GGD/bo

GGD/sij
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Verslagen:
a. BC PG 24.3.2016
b. Actielijst verslag BC PG
24.3.2016
c. Thema BC 25.5.2016
d. Thema AO PG 19.4.2016
e. AO PG 1.6.2016

BC-voorstel ‘Huisvesting JGZ’

VOORSTEL/ADVIES

a.
b.
c.
d.
e.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname
Ter kennisname

1. Kennis te nemen van het
feit dat de bezuinigingsopdracht huisvesting locaties
JGZ met ingang van de
begroting 2018 gerealiseerd
wordt.
2. Kennis te nemen van de
notitie ‘Kaders voor
bekostiging huisvesting
locaties GGD Twente
Jeugdgezondheidszorg’ als

BESLISSING

ACTIE
DOOR

j. In juli worden resultaten gepubliceerd onderzoek in Gelderland naar
verband tussen veehouderijen, longziekten en kanker. Is politiek dossier.
GGD anticipeert hierop en zorgt voor informatie memo richting
bestuurders.
NB: infobijeenkomst in september.

GGD/bs

a. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. BC stelt actielijst als volgt vast:
Punt 1 (Standpunt desintegratiekosten bij afname/stoppen maatwerk):
handhaven
Punt 2 (LOES): handhaven.
Punt 3 (Demografische ontwikkeling i.r.t. PG): handhaven.
Punt 4 (Productenraming): Gesprek met J.M. van Rees met (controller)
GGD heeft plaatsgehad. Vragen zijn beantwoord. Afvoeren.
Punt 5 (Integrale besluitvorming BC PG i.r.t. positie pfh.beraad Financiën):
is geagendeerd bij punt 3g. Afvoeren.
Punt 6 (Twente in Balans): GGD neemt initiatief. Handhaven.
Punt 7 (Vertegenwoordiging Twente in VNG-cie. Gezondheid en Welzijn):
Voorzitter heeft contact gehad. Niet gelukt om vertegenwoordiging te
regelen. Afvoeren.
c. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten integraal opnemen
in actielijst.
d. Verslag v.k.a.
e. Verslag v.k.a.
De voorzitter vraagt de aanwezigen om hun reactie op het voorstel.
Bezuiniging is gehaald met complimenten voor de inzet en samenwerking
tussen GGD en gemeenten.
Reacties vanuit BC:
-Prima overzicht.
-Verzoek om Programma van Eisen wat te actualiseren (mist laatste info
over locaties in kernen). Spreiding wel van belang.
-Huisvesting is middel geen doel. Is lokale kleur
-Wel keuze maken om zo min mogelijk te investeren in ‘stenen’ en meer in
zorg. Gaat om beeldvorming: torn niet aan effecten van zorg zelf.

GGD/sij
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VOORSTEL/ADVIES

basis voor onderhandelingen
over huurprijzen en
servicekosten voor JGZlocaties.
3. Kennis te nemen van de
inhoud van het
geactualiseerde ‘Richtlijnen
huisvesting locaties
jeugdgezondheidszorg’.

6.

13.45 uur
Presentatie resultaten EMOVO
door Kees Smit (epidemioloog)

Ter informatie

BESLISSING

Samantha Dinsbach: Lokale context is verwerkt met ruimte voor lokale
kleuring in overleg met gemeenten. Niet alles is echter vast te leggen
Binnen die context heeft Dinkelland bv. gekozen voor locatie in alle 3
kernen. Solidariteit is primair.
Voorzitter: Om te bezuinigen zijn al keuzes gemaakt door gemeenten om in
te krimpen van meerdere locaties naar 1 centrale locatie of in te krimpen
naar openingstijden van 1 dagdeel.
Besluit:
Conform advies.
Kees Smit sluit ter vergadering aan i.v.m. een presentatie van de resultaten
van EMOVO.
De high lights in Twente en de aanknopingspunten voor gemeenten zijn
verwerkt in de presentatie (zie link onder afbeelding).
De regionale rapportage en fact sheet
worden ter vergadering uitgereikt en
digitaal op Extranet geplaatst bij de
vergaderstukken.
De gemeenterapporten worden tussen
half mei en half juli besproken met de
afzonderlijke gemeenten. Daarna worden
de cijfers verwerkt in de TGV. De
schoolrapportages worden in
juli/augustus opgesteld en daarna in september/oktober met de
afzonderlijke scholen besproken. Bij sommige scholen ligt gevoelig om
schoolgegevens te delen met gemeente. GGD stimuleert echter om beide
partijen met elkaar aan tafel te krijgen.
Onderzoeksystematiek verandert en dit vergt wellicht aanpassing.
Betrokken partijen dienen zich hierover te beraden. Zoektocht of huidige
systeem nog juiste manier is.

ACTIE
DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

7.

14.15 uur
a. Ministerie van VWS:
- bezoek secretaris-generaal
VWS 9 mei

Ter informatie

De voorzitter dankt Kees Smit voor zijn bijdrage.
Impressieverslag bezoek secretaris-generaal VWS op 9 mei is ter
informatie bij de vergaderset gevoegd.

8.

b. VNG: - BAC Publieke
Gezondheid
- Commissie Gezondheid
& Welzijn
14.25 uur
Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering om 14.40 uur.

ACTIE
DOOR

