DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

28 januari 2016

PLAATS

Twentehuis te Enschede, kamer 501

-

13.00 – 14.30 uur

SECRETARIS

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

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling
agenda

2.

(Her)benoeming voorzitter BC
PG n.a.v. vernieuwing
bestuurlijke structuur Regio
Twente

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE
DOOR

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de eerste BC die is
ingebed in de Twentedag. De aanwezigen uiten hun lof over de nieuwe
vergaderomgeving.

Ter bespreking

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Jan Bron (plv voorzitter BC) introduceert dit agendapunt. Hij verwijst naar de
‘Houtskoolschets bestuurlijke inrichting Regio Twente’ en het voorstel om in
dit kader de voorzitters van de bestuurlijke overleggen formeel te
(her)benoemen. Vorige week is een brief ontvangen van de voorzitter RT
Onne van Veldhuizen, met het verzoek deze (her)benoeming uit te stellen
totdat in april de bestuurlijke structuur van Regio Twente is
geoperationaliseerd.
De BC Publieke Gezondheid is tevreden is over de manier waarop het
voorzitterschap wordt ingevuld door dhr. Coes en ziet geen reden dit te
wijzigen i.v.m. het in werking treden van de nieuwe bestuurlijke structuur RT.
De BC wil het voorzitterschap van dhr. Coes bestendigen tot de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vice voorzitter Jan Bron zal dit
schriftelijk berichten aan de voorzitter RT en in cc. aan het AB. De secretaris
BC maakt een voorzet.
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VOORSTEL/ADVIES

3.

Mededelingen en ingekomen
stukken
a. Magazine JENS

Ter kennisname

b. Advies over de
doorontwikkeling van de
aansturing op het snijvlak van
de domeinen zorg, veiligheid
en straf
c. Brief VWS inz. Elektronisch
Kind-dossier
d. Presentatie GGD in
raadscommissies
e. Middelengebruik jeugd
Twente

BESLISSING

ACTIE
DOOR

Johan Coes dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.
a. Magazine JENS (Jeugdgezondheid en School) wordt ter vergadering
uitgereikt aan de aanwezigen. Een digitale versie wordt op Extranet gezet bij
de vergaderset. V.k.a.
b. De voorzitter licht toe dat in opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis
Twente, de stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in
Twente, de Bestuurscommissie OZJT en het Districtelijk Veiligheids
Overleg) een advies is opgesteld om te komen tot een versimpeling van de
aansturing op het snijvlak zorg, veiligheid en straf. Dit om overlap in
agendering van onderwerpen te voorkomen. Voorgesteld is om een nieuwe
stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf in te stellen met een brede scoop op het
terrein van zorg, veiligheid en straf. Hierin hebben o.a. de voorzitter Johan
Coes zelf en Jurgen van Houdt zitting. Het advies sluit aan op de
veranderingen in het sociaal domein en is geagendeerd als bespreekpunt in
de BC OZJT. Is bedoeld om bestuurlijke dwarsverbanden te leggen. Per
onderwerp zwaartepunt bepalen en dan neerleggen waar het thuishoort.
De voorzitter roept op om gezamenlijk scherp te blijven en het goed
wegzetten van PG-gelieerde onderwerpen goed te bewaken.
c. Brief EKD
De directeur PG maakt melding van een brief van staatssecretaris van Rijn
aan de wethouders en van een brief van VWS van Directeur Publieke
Gezondheid mevr. Donkers aan GGD Twente. Het ministerie wil weten hoe
GGD Twente inspeelt op de problemen t.a.v. digitale overdracht via het
landelijk schakelpunt en digitale overdracht richting het RIVM.
De directeur PG legt uit dat er geen sprake is van problematische
achterstanden. GGD Twente kan voldoen aan de verplichtingen. Het
probleem i.v.m. digitale overdracht had o.a. te maken met veiligheid van
gegevens. De overdracht van gegevens aan het RIVM heeft enige
vertraging opgelopen rondom de massavaccinaties. Beide onderdelen zijn
nu op orde. Dit wordt verwoordt in een brief aan de DPG die wordt
kortgesloten met de voorzitter BC. De bestuurders ontvangen een afschrift.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

d. Presentatie GGD in gemeenteraad Twenterand
Jan Binnenmars (Twenterand) meldt dat de presentatie van de GGD
gisteren in de raadscommissie in Twenterand uitstekend is ontvangen.
Verschillende disciplines van de GGD (directeur, JGZ, epidemiologie)
hebben in ongeveer anderhalf uur de aanwezigen een brede inkijk gegeven
van wat GGD Twente doet en kan betekenen voor gemeenten. Van
organisatie tot uitvoering. Er was sprake van goede interactie. Dhr.
Binnenmars beveelt de presentatie aan bij zijn collega bestuurders.
Irene ten Seldam (Almelo) zou graag eens mee willen kijken bij een andere
gemeente om af te wegen of het iets is voor Almelo.
Jan Binnenmars merkt op dat raadscommissies in Twenterand plaats vinden
zonder publiek. Maar wellicht kunnen gemeenten dit in samenspraak
regelen.
e. Middelengebruik jeugd Twente:
Tijdens de presentatie van de GGD kwamen in Twenterand ook de cijfers
over middelengebruik aan de orde. De cijfers over GHB-gebruik komen bv.
uit een onderzoek van de politie uit 2014. Jan Binnenmars meldt dat de
GGD tijdens de presentatie het beeld heeft kunnen bijstellen. Het gebruik in
Twenterand is bv. gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten.
Volgens Irene ten Seldam is de vraag of Twente zich landelijk onderscheidt.
Moeten er voor waken dat Twente onnodig negatief wordt neergezet.
De directeur PG legt uit dat in de presentatie in Twenterand landelijke,
regionale en lokale cijfers zijn gebruikt om een betrouwbaar beeld te geven.
Het gebruik onder volwassenen is misschien nog duidelijker te krijgen. De
GGD is gevraagd hier naar te kijken

4.

Verslagen:
a. BC PG 10 december 2015

a.

Ter vaststelling

Ilse Duursma (Dinkelland) deelt mee dat het driehoeksoverleg Noord Oost
Twente een extra onderzoek instelt naar het daadwerkelijke
middelengebruik. De gegevens van de politie geven onvoldoende
aanknopingspunten. De cijfers van de GGD kunnen wellicht worden
gebruikt.
4. Verslagen:
a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE
DOOR
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b.
c.

Actielijst bij verslag BC 10
december 2015
Verslag AO PG 12 januari
2016

VOORSTEL/ADVIES

b.
c.

Ter vaststelling
Ter kennisname

BESLISSING

N.a.v. punt 2a (gemeenten en Rijksvaccinatieprogramma): Agenderen voor
BC om te bezien of gemeenten tot gezamenlijke opvatting kunnen komen
wat betreft oppakken Rijksvaccinatieprogramma.
N.a.v. punt 3b (actielijst BC): Jan Martin van Rees pakt zijn toezegging t.a.v.
productenraming op.
N.a.v. punt 8b (VNG Cie. G&W): De voorzitter deelt mee dat ondanks alle
energie die is ingezet, de vertegenwoordiging Twente vanuit de Kring van
Gemeentesecretarissen niet is gelukt. Daarmee is dit voor de termijn van 2
jaar een gepasseerd station.

ACTIE
DOOR

JM van
Rees

b. De actielijst wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde
aanpassingen van de voorzitter.

5.

BC-voorstel ‘Regionaal
uitvoeringsplan JGZ’

1. Kennis te nemen van de
inhoud van de lokale
uitvoeringsplannen
jeugdgezondheidszorg voor
2016.
2. Kennis te nemen van de
inhoud van het Regionaal
Uitvoeringsplan
Jeugdgezondheidszorg 20162017 en dit plan vast te stellen.
3. Het Regionaal
Uitvoeringsplan eind 2017 te
evalueren, mede op basis van
de dan voor het jaar 2018
met gemeenten vast te stellen
lokale uitvoeringsplannen.

c. Het verslag AO wordt voor kennisgeving aangenomen.
Op basis van voortschrijdend inzicht stelt de voorzitter een aanpassing van
het advies voor:
Punt 1: aanvullen met: ‘en voor de zomer BC op de hoogte brengen van de
stand van zaken.
Punt 3: ‘eind 2017’ wijzigen in ‘eind 2016’.
De voorzitter legt het aangepaste voorstel ter bespreking voor.
Irene ten Seldam (Almelo) stelt voor de evaluatie te laten plaatsvinden langs
evaluatiecriteria. Criteria moet helder zijn. De doelstellingen kunnen er
naast.
Martin Velten (Borne) meldt dat de huisartsenkring in Borne graag in klein
comité wil sparren met medewerkers van de GGD over samenwerking
medische ketenpartners. Hij neemt initiatief voor afspraken.
Rob Christenhusz (Oldenzaal) ziet m.b.t. inkoop maatwerk de kosten/baten
dekking niet terug in de begroting 2016. Heeft de GGD nog een taakstelling
op maatwerk. En komt de GGD op de begrote omvang uit?
De directeur PG legt uit dat maatwerk niet is begroot op de algemene

M.
Velten
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

bijdrage maar via de derde geldstroom. Dit is een kwestie van
bedrijfsvoering. Een eventueel tekort hierop wordt opgevangen via de
hiervoor bestemde reserve. Indien hiertoe geen mogelijkheid meer bestaat,
komt het restant ten laste van de reguliere exploitatie.
Vanuit de BC wordt geïnformeerd naar de personele capaciteit. Is er sprake
van een overschot of een tekort in het licht van maatwerkopdrachten?
Volgens de directeur PG er momenteel geen sprake van tekort of overschot.
Is echter wel een zoektocht gezien de afspraken van het handhaven van
een flexibele schil en het maximum van 2 tijdelijke contracten (Asscher).
Blijft aandachtspunt. Zie ook punt 2 op de actielijst BC.

6.

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

Ter kennisname.

Besluit:
BC stemt in met aangepaste voorstel.
a. Min. v. VWS:
De voorzitter meldt dat DPG mevr. Donker aanwezig was bij het overleg met
de Raad van DPG-en en de voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie
Publieke Gezondheid. Doel was een betere verbinding tussen VNG en
GGD/GHOR NL en tussen het ambtelijke en bestuurlijke niveau. Er is
gesproken over het Stimuleringsprogramma, opvang asielzoekers,
onderzoek infectieziektebestrijding en opname verwarde personen. Het
gesprek verliep goed en de voorzitter had de indruk dat naar Twente wordt
geluisterd. Wederzijds is er de behoefte om periodiek met elkaar in gesprek
te gaan.
In de kamerbrief van VWS van augustus 2014 zijn de vier pijlers van de
GGD benoemd (1. Monitoren, signaleren, advies; 2. Uitvoerende taken
gezondheidsbescherming; 3. Bewaken publieke gezondheid bij rampen en
crises; 4. Toezicht houden). Status is onduidelijk. Er is behoefte aan een
robuuste GGD. Systeemverantwoordelijkheid ligt bij het Rijk en de
gemeenten. Op dit moment wordt toegewerkt naar een definitief document
(overleg VWS - GGD/GHOR NL). Dit wordt zodra beschikbaar ter
kennisneming op Extranet geplaatst bij de stukken van deze BC.

ACTIE
DOOR
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Rondvraag en sluiting

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

b. VNG:
BAC PG: geen bijzonderheden.
Cie. G&W: zie punt 4a van dit verslag.
a. Agenda BC PG: De voorzitter houdt de inhoud en zwaarte van de agenda
goed in de gaten en krijgt de vrijheid om uitstel van agendapunten af te
wegen.
b. Twenteraad 17.3.2016: De directeur PG meldt dat de Bestuursagenda
Publieke Gezondheid is geagendeerd voor de Twenteraad op 17/3 bij het
MST. Insteek is om gemeenteraden te betrekken. Na een plenaire inleiding
volgen o.a. workshops Gezonde Start en economische gezondheidsverschillen. De bijeenkomst is tot stand gekomen op voorstel van de griffiers
van de Twentse gemeenten.
c. Bijeenkomst ‘Witte Kolom’ 16.6.2016: De directeur PG kondigt een
bijeenkomst aan van de ‘witte kolom’ op 16/6 van 13.00 – 17.00 uur.
Hierover is gisteren een mail gezonden aan de deelnemers van de BC PG.
Burgemeesters en wethouders Publieke Gezondheid komen bijeen om de
stand van zaken van de acute zorg in Twente te bespreken. Mediant en
Dimence zijn uitgenodigd in het kader van de Wet Bopz en opname van
verwarde personen. Verder levert de GGD een spreker over het onderwerp
infectieziektebestrijding.
d. Bezoek secretaris-generaal VWS: Op 9 mei brengt Erik Gerritsen,
secretaris-generaal van het ministerie van VWS ’s middags een bezoek aan
GGD Twente. Het voornemen is om hem een programma aan te bieden in
de vorm van het ‘GGD-café’ (verschillende onderwerpen die kort worden
gepitcht door GGD-medewerkers). De leden van de BC PG worden
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

ACTIE
DOOR

