Vragen van het regioraadslid de heer D. Bouwman (Enschede) met
betrekking tot agendapunt 9 Vraagafhankelijke financiering en
outputfinanciering jeugdgezondheidszorg
Door de heer Bouwman zijn de volgende technische vragen gesteld. Het antwoord daarop is onder de
vraag vermeld.

Vraag 1
Wat wordt bedoeld met de opmerking dat mogelijke flexibilisering van contactmomenten nader
onderzocht wordt (onder 2), mede in relatie tot het voorstel om niet te kiezen voor keuzevrijheid van
afname van contactmomenten bij de afdeling JGZ van de GGD.

Antwoord 1
De wens om te komen tot flexibilisering van contactmomenten komt vooral voort uit het feit dat
geconstateerd wordt dat de behoefte van de klant aan het veranderen is en dat de
jeugdgezondheidszorg daar op wil inspelen. Ouders vinden het niet altijd nodig om voor hun tweede of
volgende kind elk contactmoment bij het consultatiebureau te bezoeken. Daarom wordt bijvoorbeeld
onderzocht of sommige contactmomenten niet standaard maar alleen op indicatie uitgevoerd kunnen
worden (dus als er gegronde redenen zijn waarop de jeugdgezondheidszorg een kind wil zien of
ouders dit ook zelf aangeven omdat zij problemen ervaren). Ook mogelijkheden of dat er bijvoorbeeld
gewerkt kan worden met groepsconsulten.

Vraag 2
Bij het domein Gezondheid (onder 2) wordt een opmerking gemaakt dat er via het reeds opgestarte
proces om te komen tot een "strategische visie op huisvesting JGZ 0-19" onderzocht wordt of de
huisvestingscomponent uit de JGZ begroting gehaald kan worden. Wat is de aanleiding dat deze visie
wordt opgesteld en wat is de exacte opdracht.

Antwoord 2
Met de integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-19 heeft de GGD met thuiszorgorganisaties
contracten afgesloten voor het gebruik van locaties voor de consultatiebureaus. Daarnaast zijn
gemeenten bezig met de vormgeving van de Centra voor Jeugd en Gezin waarin men de
werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg wil laten plaatsvinden. Wanneer de
jeugdgezondheidszorg gaat werken met integraal samengestelde teams 0-19 willen wij die teams ook
op lokaal niveau huisvesten. Dit alles vraagt om een strategische visie: wat willen we vanuit
organisatorisch oogpunt om efficiënt te kunnen werken op lokaal, subregionaal en centraal niveau op
het terrein van huisvesting van de jeugdgezondheidszorg realiseren, wat is daarvoor nodig en hoe en
binnen welke termijn is dit te realiseren?
Overigens wordt hierbij opgemerkt dat de portefeuillehouders financiën hierover ook hebben
gesproken. Hun suggesties treft u aan in de separate brief die aan de regioraad op vrijdag 7 oktober
2011 is verstuurd.

Vraag 3
Er wordt voorgesteld bij het domein Leefomgeving om de productenraming bestuurlijk te bespreken
met de deelnemende gemeenten (onder 3). Wie worden precies met bestuurlijk bedoeld
(portefeuillehouders, dagelijks bestuur, regioraad...).

Antwoord 3
Hiermee wordt bedoeld de diverse portefeuillehoudersoverleggen die we kennen bij het domein
Leefomgeving. Uiteraard zullen alleen die onderdelen van de productenraming van de
verschillende beleidsterreinen in het van toepassing zijnde portefeuillehoudersoverleg worden
besproken.

