DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

24 maart 2016

PLAATS

Twentehuis te Enschede, kamer 501

TIJD

14.45 – 16.15 uur

SECRETARIS

Johan Coes
Theo van Rijmenam (directeur PG; secretaris)
Irene ten Seldam (Almelo), Edith van Spiegel (Haaksbergen), Jan Bron (Hengelo), Johan Coes (Hellendoorn; voorzitter), Pieter van Zwanenburg (Hof van
Twente), Jan Martin van Rees (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Ben Beens (Rijssen-Holten), Tom Vleerbos (Tubbergen), Dianne Span (Wierden),
Theo van Rijmenam (directeur PG; secretaris), Samantha Dinsbach (hoofd JGZ i.v.m. punt 7) en Sylvia IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD,
verslag).
Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Jurgen van Houdt (Enschede) en Jan Binnenmars (Twenterand)

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen en ingekomen
stukken:
a. Vluchtelingenopvang
b. Memo ‘Huisvesting JGZ’
c. Memo ‘PIENTERonderzoek’
d. Werkbezoek secretarisgeneraal van VWS
9.5.2016
e. Bijeenkomst ‘Witte
Kolom’ bij MST
16.6.2016
f. Bestuurdersdag 2016

VOORSTEL/ADVIES

Ter kennisname

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Rob Christenhusz meldt dat hij om 15.30 uur de vergadering moet verlaten.
De besluitvormingspunten worden voordien behandeld.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Martin Velten (Borne), Ilse Duursma
(Dinkelland), Jurgen van Houdt (Enschede) en Jan Binnenmars
(Twenterand). Jan Bron heeft annotaties ontvangen van Enschede en Tom
Vleerbos van Dinkelland. Deze worden ter vergadering worden
meegenomen.
a. Vluchtelingenopvang:
Is zoals afgesproken voorlopig vast agendapunt bij mededelingen.
Vluchtelingenopvang geeft wat extra werkdruk op GGD o.a. bij JGZ.
Medewerkers worden opgeleid. Zal de komende tijd nog in betekenis
toenemen. Loopt echter goed. V.k.a.
b. Memo ‘Huisvesting JGZ:
Memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
c. Memo ‘PIENTER-onderzoek’
Memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
Irene ten Seldam (Almelo) is breder geïnteresseerd in onderzoek en vraagt
naar mogelijkheid om totale onderzoeksopzet te ontvangen. Er zijn
elementen die bij haar vragen oproepen. Bv. is het onderzoek van het
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g.
h.

Overdracht
voorzitterschap AO PG
Radenbijeenkomst 17/3

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

RIVM representatief? Antibioticaresistentie heeft gevolgen voor opnames
en terugkoppeling naar gemeenten en patiënten. Theo van Rijmenam
neemt dit op met het hoofd AGZ.

ACTIE
DOOR

GGD/em

d. Werkbezoek Secretaris Generaal Ministerie van VWS:
Op maandag 9 mei brengt Erik Gerritsen, secretaris generaal VWS van
14.00 – 17.00 uur een werkbezoek aan GGD Twente. Leden van de BC
PG worden hiervoor uitgenodigd. Bezoek wordt samen met VWS
voorbereid. Programma heeft als titel ‘Bouwen aan vertrouwen’. Gedacht
wordt aan informele setting op locatie. Er zijn contacten met VWS over de
voorbereiding.
e. Bijeenkomst ‘Witte Kolom’ 16/6 bij MST:
Is al gemeld door de directeur PG in de BC van 28/1. Betreft een
bijeenkomst van burgemeesters en portefeuillehouders PG. Interactief
programma over GGZ, infectieziektebestrijding en acute zorg in Twente. Is
geïnitieerd door Veiligheidsregio.
Vanuit BC melding dat OZJT op die zelfde dag een bijeenkomst Plein 14
heeft gepland. GGD zal dit communiceren met OZJT, maar dubbelingen
zijn niet altijd te voorkomen. Bestuurders zullen keuzes moeten maken.
f. Bestuurdersdag PG 21/9:
Voorbereidingen bestuurdersdag zijn in gang. Momenteel brainstormfase.
Mogelijk thema’s: middelengebruik, milieu en gezondheid en de
Omgevingswet, bezoek aan Huis van de Toekomst in kader
zelfredzaamheid, antibioticaresistentie en infectieziektebestrijding. Vanuit
de BC wordt aangereikt: bezoek aan gemeente met AZC in combi thema
antibioticaresistentie.
Besloten is het busvervoer tijdens de bestuurdersdag te handhaven in
kader van ontmoeten en netwerken en om te veel uitloop van het
programma te voorkomen. De voorzitter nodigt daarom de deelnemers
nadrukkelijk uit om hiervan gebruik te maken.
g. Overdracht voorzitterschap AO:
Als gevolg van de bestuurlijke herstructurering van Regio Twente conform
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

de voorstellen van de commissie Robben, is in het Overleg van Twentse
Gemeentesecretarissen besloten dat het voorzitterschap van de ambtelijke
overleggen binnen Regio Twente die gelinkt zijn aan een
bestuurscommissie of portefeuillehouderoverleg, in de toekomst worden
voorgezeten door een gemeentesecretaris. Voor het AO PG zal dit de
gemeentesecretaris van Almelo gaan uitvoeren. Aangezien deze functie in
Almelo momenteel vacant is, gaat Jan Eshuis, gemeentesecretaris van
Hengelo met ingang juni het voorzitterschap van de reguliere AO’s tijdelijk
invullen. Petra Pover blijft in 2016 beschikbaar voor het voorzitterschap van
de thema AO’s.

3.

Verslagen:
a. BC PG 28 januari 2016
b. Actielijst BC PG 28 januari
2016
c. Thema AO PG 16 februari
2016
d. AO PG 8 maart 2016

h. Radenbijeenkomst Publieke Gezondheid 17/3:
De directeur PG schetst het verloop van de radenbijeenkomst Publieke
Gezondheid op 17/3 in het MST. Programma bestond uit drie workshops:
‘Werken, als medicijn’, ‘Gezonde start’ en ‘Gezond oud worden’. Er waren
48 raadsleden aanwezig vanuit de verschillende Twentse gemeenten. De
BC complimenteert de GGD met de goede organisatie. Met name de
workshop ‘Werk, als medicijn’ van Alex Burdorf sloeg aan. Sommige
raadsleden hebben ter plekke aangegeven dat zij een dergelijke
bijeenkomst lokaal willen. De GGD gaat met de raadsgriffiers in gesprek
over de mogelijkheden van een vervolg op de radenbijeenkomst.
a. Verslag BC 28/1 wordt vastgesteld.
a.
b.
c.
d.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname
Ter kennisname

b. De actielijst wordt als volgt vastgesteld:
1. Handhaven.
2. Handhaven.
3. Handhaven.
4. Stuurgroep HF is opgeheven. Afvoeren.
5. Jan Martin van Rees stemt voorstellen ter verbetering van
productenraming af met directeur PG. Resultaten delen in een volgende
BC. Handhaven.
6. Herbenoeming voorzitter BC is afgehandeld. Afvoeren.
7. EKD is op orde. Afvoeren
c. Verslag thema AO 16/2 wordt voor kennisgeving aangenomen.
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4.

BC-voorstel ‘Programmarekening
2015 Programmabegroting 2017
GGD Twente’

5.

BC-voorstel ‘Klachtenrapportage
GGD 2015’

6.

Integrale besluitvorming
Bestuurscommissie PG i.r.t. de
positie van het ingestelde
portefeuilleberaad Middelen, op
grond van het rapport van de
Commissie Robben.

VOORSTEL/ADVIES

In te stemmen met het
ontwerp van de
programmarekening
Gezondheid 2015 inclusief
de toelichting (jaarverslag en
productiecijfers) en met de
programmabegroting
Gezondheid en deze
documenten via het DB door
te geleiden naar het
algemeen bestuur op 23 juni
2016 ter vaststelling.
1. Klachtenrapportage voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Klachtenrapportage ter
kennisname toe te zenden
aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de regionaal
inspecteur, Zorgbalans
Overijssel en de
Klachtencommissie GGD.

Ter bespreking.

BESLISSING

d. Verslag AO 8/3 wordt voor kennisgeving aangenomen
v.k.a.
De BC is akkoord met de jaarstukken en besluit conform advies

De voorzitter legt het voorstel ter bespreking voor.
Irene ten Seldam (Almelo) constateert dat er weinig klachten zijn
ingediend. Er is echter wel een rode draad zichtbaar. Bejegening is voor
verbetering vatbaar.
Samantha Dinsbach herkent dit. Zij ziet de uitkomsten van de
klachtenrapportage als een kans tot verbetering. JGZ heeft onlangs een
bijeenkomst met de medewerkers gehad, waarin hospitality een onderwerp
was. Staat dus onder de aandacht zowel bij management als bij
uitvoerenden.
Met dit inzicht besluit de BC conform advies.
Dit onderwerp is door de voorzitter geagendeerd naar aanleiding van
plannen/mogelijke voorstellen vanuit gemeenten voor nieuw beleid, waarbij
middelen door de gemeenten moeten worden ingebracht (en dus niet
vanuit Regio Twente). Concept brief van portefeuilleberaad Middelen aan
AB Regio Twente over nieuw beleid in relatie tot begroting Regio Twente
(die op Extranet is gepubliceerd bij de stukken van het portefeuilleberaad
Middelen) is ter informatie bij de vergaderstukken gevoegd.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De voorzitter benadrukt dat de BC PG staat voor integrale besluitvorming
publieke gezondheid, dus zowel inhoudelijk, als financieel. De
portefeuillehouders PG moeten hun collega-bestuurder Financiën en hun
college goed bijpraten. Indien samenwerkende gemeenten met voorstellen
voor nieuw beleid komen, dan zal in de respectievelijke colleges de
middelen daarvoor moeten worden opgehaald. Dit kan niet ten laste komen
van de begroting van Regio Twente, die voor het grootste deel wordt
gevormd door de GGD. De voorzitter wil voorkomen dat dit zondermeer
leidt tot opnieuw bezuinigingen voor zowel OZJT als GGD.
Het is dus de bedoeling dat de portefeuillehouders binnen hun eigen
colleges mandaat ophalen. Hier wordt echter binnen de afzonderlijke
Twentse gemeenten verschillend mee omgegaan.
Voorheen besprak men dit in de Regioraad, maar in de huidige bestuurlijke
structuur vervult het portefeuilleberaad Middelen hier een rol. Moet
derhalve bij gemeenten worden meegenomen in de voorbereiding van de
Twentedag in het college.
Ben Beens (Rijssen-Holten, lid pfb Middelen) meldt dat het gaat om een
concept brief die vanochtend is besproken in pfb Middelen. De directeur
Bedrijfsvoering heeft een presentatie gegeven. Integrale
verantwoordelijkheid inclusief financiën is ook besproken en uitgangspunt
voor de BC’s. Afgesproken is om daarna de BC’s volledig te informeren.

7.

Stand van zaken verandertraject
JGZ

Ter informatie

Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de BC van 23 juni.
Samantha Dinsbach (hoofd JGZ) licht de stand van zaken rond het
verandertraject JGZ toe. N.a.v. de uitkomsten van het rapport van HHM is
door de GGD een verbeterslag ingezet, zowel intern als extern. De externe
verbeterslag is opgepakt door middel van het Koersdocument en de lokale
uitvoeringsplannen. Dit heeft tot gevolg dat voor de interne verbeterslag
JGZ medewerkers ook moeten worden voorbereid. Deze interne slag wordt
momenteel via verschillende lijnen opgepakt. Bv. gedrag: kind staat
centraal. Het is gebleken dat niet alle medewerkers hierbij het zelfde beeld
hebben. De JGZ pakt dit op door middel van bijeenkomsten voor
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Twente in Balans on Tour

VOORSTEL/ADVIES

Ter informatie

BESLISSING

teamleiders en uitvoerders met bv. workshop hospitality. Ook zelfregulering
krijgt aandacht. Medewerkers moet duidelijk worden hoe ver hun
beslissingsbevoegdheid reikt. Momenteel wordt gebruik gemaakt van de
verkeerslichtenmethode (waar ga je als team zelf over en waar niet). Er is
een verdiepingsslag nodig bij enkele teams. Ook hieraan wordt gewerkt.
Het verandertraject JGZ vraagt ook om betrokkenheid vanuit gemeenten.
De GGD heeft de gemeenten hiervoor nodig en ook hier geldt: “It takes two
to tango”.
Jan Martin van Rees (Losser), bestuurlijk trekker van Twente in Balans
(TiB), brengt de actie Twente in Balans on Tour onder de aandacht.
Twente in Balans is een initiatief van de 14 Twentse gemeenten en
GGD Twente die de strijd aangaan met overgewicht. Het concept
stimuleert integraal gezondheidsbeleid toegepast op de preventie van
overgewicht bij de jeugd en richt zich op het faciliteren van gemeenten,
organisaties en burgers om praktische oplossingen en verbeteringen te
realiseren. De 'Twentse Aanpak' staat centraal in deze strijd tegen
overgewicht: integrale samenwerking, betrekken omgevingsfactoren en
langdurige inzet. Volgens de landelijke overheid moeten verschillende
beleidsvelden binnen de gemeenten (welzijn, sport, onderwijs, jeugd en
RO) samenwerken en afstemmen rondom de preventie van overgewicht.
Uiteindelijk moet dit beleid uitmonden tot een mix van activiteiten.
De actie TiB on Tour heeft in februari gedurende 14 dagen vanuit iedere
gemeenten mooie voorbeelden van positieve gezondheid en gezond leven
onder de aandacht gebracht. Informatie hierover is gepubliceerd op de
website TiB en nu ook vervat in een magazine dat ter vergadering wordt
uitgereikt.
Voor meer informatie wordt ook verwezen naar de website Twente in
Balans.
Jan Martin van Rees wil graag meer aandacht genereren voor Twente in
Balans. Er zijn veel bestaande initiatieven in Twente die moeten worden
gekoesterd en die kunnen worden versterkt. Het is zaak om dit goed op te
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE
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pakken en informatie en goede voorbeelden uit te wisselen tussen de
gemeenten. En welke rol kan GGD Twente hierin vervullen.

9.

Invulling thema BC’s 25 mei en
27 oktober 2016

Ter bespreking
Voorstel: 25/5 Centrum
Seksueel Geweld

10.

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

Ter kennisname.

11.

Rondvraag en sluiting

Jan Martin stelt voor om met een kleine vertegenwoordiging vanuit de BC
hiertoe een voorstel op te stellen en dit in de BC PG te bespreken.
Vanuit de BC zijn Irene ten Seldam en Edith van Spiegel bereid om met
hem mee te denken. Vanuit de GGD zal het initiatief komen voor de eerste
afspraken.
BC is akkoord met plannen thema Centrum Seksueel Geweld t.b.v. thema
BC op de Twentedag van 25 mei a.s. 14.45 uur tot 16.15 uur. Planning is
een korte presentatie in het Twentehuis en daarna een bezoek aan de
locatie van het Centrum Seksueel Geweld in het MST.
a. Zie punt 2d mededelingen.
b. – BAC PG: Verslag BAC 21/1 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Johan Coes heeft in het BAC aangegeven dat het in de BAC draait om PG
en niet om vertegenwoordiging van GGD’en. Het is dus niet enkel een
platform voor uitwisseling. Men probeert nu te komen tot een goede
bestuurlijke agenda. Vinger aan de pols houden.
- Cie G&W.: De VNG heeft een oproep gedaan voor kandidaten voor
invulling vacature. Is een kans om weer vertegenwoordiging vanuit Twente
te krijgen. Jan Martin van Rees, Ben Beens, Irene ten Seldam en de
voorzitter zijn in principe geïnteresseerd. Strategisch aanpakken. De
voorzitter informeert bij Arco Hofland (voorzitter VNG afd. Overijssel) wat
voor kandidaten de VNG zoekt voor deze vacature. Daarna bepalen wie
zich kandidaat stelt vanuit Twente.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

GGD/jw

Voorzitter

