HulpverleningsDienst
Kennemerland

Brandweerzorg

GGD
Retouradres Postbus 5514,2000 GM Haarlem

Gezondheidszorg

Aan de leden van het Portefeuillehoudersoverleg
Gezondheid Kennemerland

Rampbestrijding

Of ter kennisneming aan geadresseerde (portefeuillehouders Jeugd, ambtenaren
Gezondheid, intern HDK)
Datum
Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Onderwerp

17 september 2007
A.M.H, van Leeuwen
023-5115928
amhvanleeuwen@hdk.nl
agenda 26 september 2007
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het portefeuillehoudersoverleg
Gezondheid Kennemerland die gehouden wordt op:
woensdag 26 september a.s. van 09.30 uur tot 11.00 uur.
De vergadering vindt plaats in een vergaderzaal in het gebouw van de GGD
Kennemerland Kennemerland, aan de Westergracht 72 te Haarlem.
De agenda luidt:
1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag 14 juni 2007 (bijgevoegd)
3. Integratie GGD Haarlemmermeer (mondelinge toelichting door voorzitter)
o N.a.v. vraag bestuurder (stukken bijgevoegd)
4. Stand van zaken Territoriale Congruentie (mondelinge toelichting door
voorzitter)
5. Voorbereidingen herontwerp inrichting van de HDK(mondelinge toelichting
door voorzitter)
6. Stand van zaken ontwikkelingen Ambulancehulpverlening (mondelinge
toelichting door voorzitter)
7. Jeugdgezondheidszorg (aanwezig dhr Zandijk/interim-hoofd Jeugdgezondheidszorg))
o Bereikcijfers 2006/2007 (stuk reeds in uw bezit)
o Elektronisch kinddossier (bijgevoegd)
8. Hitteplan Kennemerland (bijgevoegd)
9. Rondvraag en sluiting

Met

81
HDK, örtderdeel GGD
Ter kennisneming:

Vastgesteld verslag 4 april 2007.

De GGD Kennemerland werkt voor de volgende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
De GGD Kennemerland maakt deel uit van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK).
Het bezoekadres is Westergracht 72 - Telefoon 023 5115900 - Fax 023 5115950.
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HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND
Afdeling Beleid en Ondersteuning
VERSLAG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEG GEZONDHEID
KENNEMERLAND VAN DONDERDAG 14 JUNI 2007
• CONCEPT Aanwezig: mw Bokking (Velsen), mw Kuiper-Kuijpers (Heemstede), Mw Van der Molen (Haarlem),
dhr Toonen (Zandvoort), mw Vink-Van Bruggen (Haarlemmerliede-Spaarnwoude), dhr Wagner
(Heemskerk), mw Wolf (Bloemendaal)
Afwezig: dhr Brolsma (Bennebroek), mw Edzes-Altena (Uitgeest), DHR Horn (Haarlemmermeer),
dhr Bruins Slot (Bloemendaal), dhr Spruit (Beverwijk),
Mede aanwezig: Mw Van der Zande (directeur HDK/GGD), mw Van Leeuwen (beleidsmedewerker
B&O), ivm pt 4 mw Cluitmans (HDK/GGD-epidemioloog)
1. Opening en mededelingen
• De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.
• De voorzitter deelt mee mw Vd Zande een heuglijke gebeurtenis ten deel is gevallen: ze is oma
geworden.
• Mw Vd Zande deelt mee dat mw Steenhoff, hoofd Jeugdgezondheidszorg, haar ontslag per l
september a.s. heeft aangeboden om een functie bij de provincie Noord-Holland te aanvaarden als
hoofd van de sector Jeugd, Zorg en Welzijn. Een van de resultaten die mw Steenhoff heeft
geboekt is het op orde krijgen van de bereikcijfers. De aanwezige leden feliciteren mw Steenhoff
met haar nieuwe functie en wensen haar succes. Namens hen zal mw Steenhoff een bos bloemen
ontvangen.
• Mw Vd. Zande deelt mee dat voor de opvolging de fusieregels die zijn afgesproken met
Amstelland de Meerlanden en Amsterdam gelden. Complicatie is dat in Amsterdam dezelfde
functie vacant is; er bestaat een kans dat het huidige hoofd JGZ van Amstelland de Meerlanden
naar Amsterdam gaat. Eind juli zal hierover helderheid zijn. De kans is aanwezig dat voor
Kennemerland een interim-hoofd aan de slag gaat (eventueel per l september) totdat een nieuw
hoofd JGZ beschikbaar is.
• Besluit Benw Haarlem over Ambulancehulpverlening: De voorzitter meldt dat Haarlem heeft
besloten om de ambulancehulpverlening onderdeel te laten worden van de Hulpverleningsdienst
Kennemerland. Dit punt is al eerder aan de orde geweest. Haarlem heeft bij de vorming van de
HDK al aan de HDK verzocht om de Ambulancehulp-verlening (AHV) aan te sturen. Het verzoek
aan het Algemeen Bestuur is nu om de AHV helemaal over te nemen. Een belangrijk
aandachtspunt is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Deze kwestie wordt hopelijk opgelost
via het Rijk. Zo niet dan zal Haarlem dit risico afdekken.
• Mw Vd Zande meldt dat de besluitvorming over de integratie HDK en Haarlemmermeer als volgt
gaat:eerst bestuurlijk convenant om Haarlemmermeer mee te kunnen laten besluiten; daarna (in
september) gemeenschappelijke regeling van 10 + 1 gemeenten met aantal wijzigingen, waaronder
de Ambulancehulpverlening; de echte nieuwe gemeenschappelijk regeling moet wachten totdat de
besluitvorming rondom de Wet Veiligheidsregio is afgerond. Het wordt belangrijk gevonden om
de besluitvorming rondom de ambulancehulpverlening nu al te regelen, zodat het kan worden
georganiseerd op de manier die het meest passend is voor deze regio.
• Gang van zaken jaarrekening 2006 en begroting 2008: Mw Vd Zande licht toe dat de procedure
veel tijdiger ruimte zou moeten bieden om na te denken over het te voeren beleid. Ook is te
constateren dat een aantal onderdelen van de begroting nog steeds niet 100% helder zijn. Er zijn
bijvoorbeeld nog niet verklaarbare verschillen in inwonerbijdrage die te maken hebben met de
voorgeschiedenis van Midden- en Zuid-Kennemerland en de begrotingssystematiek van de HDK.
Het uitzoeken hiervan is nog in volle gang. Het lastige is dat hierdoor het opstellen van een
begroting in verband met de integratie met Haarlemmermeer minder snel gaat dan gepland.
Uitgangspunt voor de begroting van de GGD is dat voor de basistaken eenzelfde inwonerbijdrage
wordt gehanteerd.
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2. Concept verslag 5 april 2007 en lijst actiepunten
• Met een aantal correcties bij de vermelding van de aanwezigen is het verslag akkoord.
• Nav punt 3/Elektronisch Kinddossier: mw Vd Zande meldt dat het Dagelijks Bestuur van de HDK
nog geen besluit heeft genomen over de benodigde budget voor invoering van het elektronisch
Kinddossier en dat ook het verzoek om de aan gemeenten toegekende implementatiebudgetten
voor de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar door te sluizen naar de HDK nog niet is gedaan.
3. Conceptverslag 7 mei 2007 (gezamenüjk vergadering met portefeuillehouders veiligheid)
• Tekstwijziging: Dhr Schippers is niet formeel als secretaris van het Dagelijks Bestuur benoemd
• Dhr Toonen verneemt graag of de vragen die hij heeft gesteld naar aanleiding van opname
exploitatieresultaat in algemene reserve en opnemen van kosten regionalisering in begroting zijn
uitgevoerd.
4. Plan van aanpak Ouderenenquete
• Mw Cluitmans licht de notitie kort toe aan de hand van de voorgestelde besluiten.
• Op de vraag van mw Vink waarom is uitgegaan van ouder dan 65 ipv bijvoorbeeld 70 jaar en
ouder luidt het antwoord dat dit een landelijke afspraak is. Dhr Wagner pleit ervoor om juist al
vanaf 55 te beginnen, onder andere bij allochtone bevlokingsgroepen
• Mw Wolf vindt het belangrijk dat eventueel beleid op dorpskernen is gericht.
• De aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde besluiten en vinden het niet nodig dat er
verfijningsvragen worden gesteld.
1. Akkoord met inhoud plan van aanpak ouderenenquête
2. Akkoord met financiële dekking plan van aanpak: € 50.000 voor het basisvoorstel uit het budget van
de HDK en per verfijningsvraag € 3.000 uit eigen middelen van de betreffende gemeente.
3. Akkoord met procedure steekproeftrekking: zonodig actieve ondersteuning hierbij van de
ambtenaren gezondheid/gemeenten.
4. Akkoord met procedure uitwerking verfijningsvragen: ambtenaren gezondheid/gemeenten maken
uiterlijk l juni wensen voor 'verfijningsvragen' kenbaar aan de GGD; na het
Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid op 14 juni vanuit de gemeenten bevestigen
5. Akkoord met procedure rondom hulp bij het invullen vragenlijst: voor zover nodig ondersteuning
ambtenaren gezondheid/gemeenten bij organiseren ondersteuning invulling van de vragenlijst.
6. Akkoord met procedure rondom de begeleidende brief bij de vragenlijst: ambtenaren leveren
uiterlijk 15 juni het digitale gemeentelogo aan de GGD en regelen ondertekening burgemeester van de
begeleidende brief.
7. Na besluitvorming relevante betrokkenen informeren.
5. Integratie Haarlemmermeer/GGD Kennemerland
• Mw Vd Zande meldt dat de inhoudelijke pakketvergelijking in volle gang is; er zijn verschillende
werkgroepen die de verschillende aspecten uitwerken. Keuzes zijn noodzakelijk. Amstelland de
Meerlanden is ver gevorderd met de belangstellingsregistratie (voorkeur: naar amsterdam of naar
kennemerland gaan) onder de medewerkers. Verschil in inschaling is een aandachtspunt bij het
aantrekken van nieuwe medewerkers. In het najaar is een keuze aan de orde voor de
funktiewaarderingssystematiek. Uitgangspunt is dat dit HDK-breed toepasbaar is. Er is nog geen
landelijk systeem hiervoor.
• Met betrekking tot de conferentie over de integrale jeugdgezondheidszorg meldt mw Vd Zande dat
de externe adviseur die is aangetrokken voor de voorbereiding. Gesprekken heeft gevoerd met
diverse personen over de opzet van de conferentie. De conferentie zal in spetember plaatsvinden;
voor de zomer bleek niet meer mogelijk vanwege overvolle agenda's.
6. Korte bespreekpunten:
• Brief over Elektronisch Kinddossier aan minister Rouvoet: Dhr Toonen meldt dat in het platform
van GGD-bestuurders geen draagvlak was voor het zenden van een brief aan minister Rouvoet
ivm het Elektronisch Kinddossier. De gedachte was dat gemeenten dit aan de VNG moeten
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•

overlaten.
Doorsluizen implementatiegelden JGZ 4-19 naar de HDK: een simpel verzoek aan benw is
voldoende.

7. Rondvraag en sluiting
• De aanwezigen maken geen gebruik van de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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TOEZEGGINGEN/ACTIES

Datum toezegging Actie

VerantwoordeUj k

Geschatte datum
afhandeling

8 mei 2006

Voorzitter
portefeuillehouderoverleg
Veiligheid

n.n.b

Directeur GGD i.o.m.
controller

Eind eerste kwartaal
2007 of nav bespreking
begroting 2008

Afdeling JGZ

n.n.b. in 2007

Directeur GGD Lo.m.
Afdeling JGZ

Na zomerreces 2007

AfdB&O

2007

Afd B&O iom gemeente
Haarlem

Najaar 2007

Directeur GGD

z.s.m.

Directeur GGD

Na zomerreces

8 mei 2006 /
21 september 2006 /
14 december 2006
21 september 2006

14 december 2006,
8 februari 2007,
5 april 2007, 14 juni
2007

14 december 2006

8 februari 2007
5 april 2007

14 juni 2007

Mogelijke wijze behandeling in
portefeuillehouderoverleg Rapportage
Democratische legitimatie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Voorstel over manier waarop
gespecificeerd inzicht kan worden
geboden in de prestaties van de GGD;
zie ook toezegging 8 mei 2006
Tijdig aangeven hoeveel budget voor
overgewicht in 2008 nodig is, zodat dit
kan worden betrokken bij begrotingsbesprekingen 2008
Themabijeenkomst over Integrale
Jeugdgezondheidszorg: HDK
organisatie; betrekken JGZ 0-4 hierbij.
Inzichtelijk maken hoe het proces eruit
kan zien om de integrale JGZ binnen de
GGD Kennemerland te kunnen
realiseren.
Voorstel over informeren raadsleden op
passend(e) moment(en)
Op enig moment agenderen van
onderwerp 'portefeuillehouders
gezondheid binnen de toekomstige
bestuurlijke verhoudingen van de HDK'
Uitgebreidere bespreking systematiek
financiering huiselijk geweld op agenda
PG plaatsen
Elektronisch Kinddossier (EKD): ivm
onvoldoende bijdrage vanuit Rijk aan
gemeenten voor implementatie EKD:
conceptbrief opstellen die door elke
gemeente via eigen benw aan minister
kan worden gezonden
Indienen verzoek bij colleges van benw
over doorsluiten gelden implementatie
elketronisch kinddossier JGZ 4-19
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Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG HOOFDDORP

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Onderwerp

23 mei 2007
07.0360794
MK/VJ/HDK/DIR 2007/140
M.F. Kreuk
023 -5115929
mfkreuk@hdk.nl
integratie GGD-taken bij HDK
Geacht college,
Op 11 april 2007 zond u ons uw verzoek om een uitspraak van het bestuur van de
HDK over het congruent worden van Haarlemmermeer met de Veiligheidsregio
Kennemerland wat betreft de GGD taken.
Op 16 april j.1. is uw verzoek besproken door het Dagelijks Bestuur van de HDK.
Het Dagelijks Bestuur heeft zich naar aanleiding van uw brief positief uitgesproken over het congruent worden van Haarlemmermeer met de veiligheidsregio
Kennemerland wat betreft de GGD. Uitgangspunt is congruentie per l januari 2008.
Mevrouw Van der Molen en de heer Wagner zullen samen met de heer Horn
werken aan de verdere bestuurlijke voorbereidingen voor integratie.
Over de uitgangspunten voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn in het
Dagelijks Bestuur van 7 mei 2007, in samenspraak met Haarlemmermeer,
inmiddels de nodige uitspraken gedaan, die maken dat dit traject een spoedig
vervolg kan hebben.
De directeur van GGD Kennemerland heeft mandaat gekregen om een convenant af
te sluiten voor de overdracht van taken van GGD Amstelland de Meerlanden aan
Hulpverleningsdienst Kennemerland.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur Hulpverleningsdienst Kennemerland
de loco-secretaris,
de voorzitter,

dr. I. van der Zande

mr. B.B. Schneiders

De HDK is actiefin de regio Kennemerland voor de gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen
en Zandvoort. Voor informatie: www.hdk.nl
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Contactpersoon
OoorWesnuromer
Uw brief
Ons kenmerk

Bijiaga<n)
onderwerp

Koen Delen
023 - 5674468

Verzenddatum

07.0360794

Besluit gemeenteraad Haarlemmermeer
Integratie GGD-taken Haarlemmermeer bij HDK

Geachte heer Schneiders,
Zoals u weet heeft het Algemeen Bestuur van de GGD AmsteHand de Meerlanden de
betrokken gemeenteraden geadviseerd het werkgebied van de GGD AM per 1-1-2008 te
splitsen. Haarlemmermeer heeft daarbij de wens geuit congruent te willen worden met de
veiligheidsregio Kennemertand. De overige AM-gemeenten zullen een relatie aangaan met
Amsterdam.
Inmiddels zijn de gemeenteraden van de AM-regio akkoord gegaan met het voornemen tot
opsplitsing. De gemeenteraden hebben enkele randvoorwaarden meegegeven ten aanzien
van de integratie (zie bijlage). Namens de gemeente Haarlemmermeer is wethouder Hom in
overleg getreden met de portefeuillehouder GGD van de HDK, mevrouw van der Molen.
Met deze brief willen wij het bestuur van de HDK vragen om uit te spreken dat het positief
staat tegenover congruent worden van Haarlemmermeer met de veiligheidsregio
Kennemertand met betrekking tot de GGD, en het vertrouwen uit te spreken dat deze
congruentie per 1-1-2008 een feit zal zijn. Met uw instemming zal portefeuillehouder Hom,
samen met mevrouw van der Molen en bij voorkeur nog een tweede bestuurder uit de regio
Kennemeriand, de verdere bestuurlijke voorbereidingen voor integratie treffen, dit uiteraard
in afstemming met het lopende congruentietraject.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

c.l
de secretaris,
ir. H.K.V\L-Be1<kers

de borgefflëester,
T. Netelenbos

gemeente
Haarlemmermeer

confaqp voorste!
HulpverleningsDienst Kennemerland

Raadsbesluit 2007/600

Sector Brandweer & Ambulance
BIJLAGE BIJ BKIEFNR.:

onderwerp Toekomst GGD Amstelland de Meerlanden

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 9 januari 2007,
nummer 2007/600;

besluit:

Het advies van het dagelijks bestuur van de GGD Amstelland de Meerlanden te
onderschrijven, en daarmee een voorkeur uit te spreken voor het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling met de Hulpverleningsdienst Kennemerland;
College opdracht te geven om enerzijds de GGD Amstelland de Meerlanden te
ontvlechten en anderzijds het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de
Hulpverleningsdienst Kennemerland voor te bereiden.
Als randvoorwaarden aan deze opdracht te verbinden dat het dienstenpakket van de
GGD gelijk blijft aan het huidige, zowel in kwaliteit, omvang als prijs, en voorts dat er
financiële dekking is voor de kosten die uit het besluit voortkomen en dat er geen
gedwongen ontslagen zullen vallen onder het personeel van de GGD;
De huidige geïntegreerde jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen als uitgangspunt te nemen
voor de vormgeving van de jeugdgezondheidszorg in de nieuwe situatiéf"
Te streven naar 1 januari 2008 als datum voor volledige implementatie.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2007.
De griffier,

De voorzitter,

J. van der Rhee

T. Netelenbos

Notitie
Aan
Van
Datum
Onderwerp

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
13 december 2006
Concept advies aan Algemeen Bestuur over de toekomst van de GGD

Bijlage(n)

geen

De stuurgroep die de besluitvorming rondom de congruentiediscussie van GGD Amstelland de
Meerlanden voorbereidt, heeft een concept-advies aan de college's van B&W van de gemeenten
Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel doen toekomen.
De meningsvorming in de college's heeft er toe geleid dat het advies van de stuurgroep aan het
Dagelijks Bestuur van de GGD neerkomt op het scenario de 'grote knip'.
Dit scenario betekent splitsing van de AM regio en ontvlechting van de GGD AM:
« De gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer sluiten aan bij de GGDAmsterdarn.
- Overkomst van de gemeente Haarlemmermeer naar GGD-Kennemerknd.
Hierbij heeft de stuurgroep overwogen dat
de vergelijking van de kosten en kwaliteit van de 3 GGD'en geen grote verschillen heeft
aangetoond, maar gerelateerd aan de te verkennen opties er wel risico's bestaan voor de
maatschappelijke winst die behaald is op het gebied van de JGZ en de OGZ;
de bestuurlijke verkenningen richting Amafyrdann en richting Kennemerland vooralsnog alk
opties open laten;
- er geen vigerend wettelijk kader is waaraan voor onze regio een congruentieverplichting met
betrekking tot de GGD-taken kan worden ontleend;
de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn de voorkeut hebben voor het
voortbestaan van de huidige GGD Amstelland de Meerlanden;
- de gemeente Haarlemmermeer in het perspectief van haar verantwoordelijkheid (met name wat
betreft Schiphol en de quarantainewet), congruentie met de veüigheidsregio nastreeft;
- de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn de onvermijdelijkheid
ervaren, bij het ontbinden van de huidige gemeenschappelijke regeling GGD Amstelland de
Meerlanden, zich aan te sluiten bij GGD-Amsterdam;
Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om aan de gemeenschappelijke regeling GGD
AM deelnemende gemeenten voor te stellen het advies van de stuurgroep over te nemen en conform te
besluiten, met als realisatiedatum l januari 2008.

GGD Amstelland de Meerlanden

Spaarnepoort 5

2134 TM Hoofddorp

020 6562 300

www.ggd-am.nl

Notitie
Tevens stelt het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur voot om de deelnemende gemeenten aan de
GR GGD AM, te adviseten bij hun besluitvorming de volgende randvootwaaiden te hanteren:

-

-

-

-

op de taken binnen de openbare gezondheidszorg voldoende bestuurlijke en organisatorische
invloed is uk te oefenen in de vorm van (een variant op) een Gemeenschappelijke Regeling;
de nieuw betrokken huisvesting van GGD AM expliciet onderdeel is vande
mtegrackgesprekken met de Hulpverleningsdienst Kennemeriand en de GGD-Amsterdam;
de kosten die gemoeid zijn met de openbare gezondheidszorg in relatie tot het huidige
dienstenpakket niet zullen stijgen;
de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg moet minimaal gehandhaafd blijven;
de geïategreerde Jeugdgezondheidszorg 0-19 jatigen uitgangspunt is voot de vormgeving van
de jeugdgezondheidszorg in de nieuwe situatie, aangezien de gemeente Haarlemmermeer als
werkgebied een te kleine schaal biedt voot een effectieve taakvervulling;
er op basis van een analyse van de gevolgen voor de maatschappelijke structuren in de huidige
regio (zoals de OGGZ) mogelijkheden en samenwerkingsvormen worden gevonden om de
behaalde maatschappelijke winst te maximaliseren;
met de grootst mogelijke spoed nader onderzoek zal plaatsvinden naat de juridische,
bestuurlijke en financiële consequenties van dit besluit;
er geen gedwongen ontslagen vallen onder het personeel;
et financiële dekking is voor de kosten die uit dit besluit voortkomen;
realisatiedatum l januari 2008.

GGD Amstelland de Meerlanden

Spaamepoort 5

2134 TM Hoofddorp

020 6562 300

www.ggd-am.nl
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Convenant
voor de overdracht van taken
van
GGD Amstelland de Meerlanden

aan

Hulpverleningsdienst Kennemerland.

Juli 2007

Convenant voor de overdracht van taken van
GGD Amstelland de Meerlanden aan
Hulpverleningsdienst Kennemerland.

De ondergetekenden:
De Hulpverleningsdienst Kennemerland, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem,
ten deze ingevolge van haar gemeenschappelijke regeling rechtens vertegenwoordigd door
de heer mr. B. B. Schneiders, hierna te noemen HDK;
en

GGD Amstelland de Meerlanden, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer, ten deze ingevolge haar gemeenschappelijke regeling rechtens
vertegenwoordigd door de heer mr. J.H.C, van Zanen, hierna te noemen GGD AdM;
in aanmerking nemende dat:

GGD Amstelland de Meerlanden werkzaamheden voortvloeiend uit de Wet Collectieve
Preventie Volksgezondheid alsmede overige werkzaamheden ten behoeve van de preventieve
volksgezondheid uitvoert voor de gemeente Haarlemmermeer;
de rijksoverheid op 30 maart 2006 heeft besloten om de grenzen van de veiligheidsregio's aan
te passen: de gemeente Haarlemmermeer zal gaan behoren tot de veiligheidsregio
Kennemerland, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel gaan
behoren tot de veiligheidsregio Agglomeratie Amsterdam;
de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten om voor de uitvoering van de openbare
gezondheidszorg vanaf l januari 2008 de grenzen van de veiligheidsregio aan te houden en de
werkzaamheden vanaf die datum te laten uitvoeren door de HDK;
dit tot gevolg heeft dat nu wordt voorbereid dat GGD Amstelland de Meerlanden als
zelfstandige organisatie zal ophouden te bestaan, met de bedoeling de taken die thans worden
uitgevoerd ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer, onder te brengen bij de HDK;
partijen overeenstemming hebben bereikt over de condities en voorwaarden waaronder de
overdracht van voormelde activiteiten zal plaatsvinden en hun afspraken terzake thans
schriftelijk willen vastleggen;
de looptijd van dit convenant is vastgesteld tot l januari 2008, zijnde de geplande datum van
overdracht van taken en personeel door GGD Amstelland de Meerlanden aan de
Hulpverleningsdienst Kennemerland;
partijen overigens hebben verklaard alle besluiten te hebben genomen, onder voorbehoud
van alle bestuurlijke goedkeuringen noodzakelijk volgens hun gemeenschappelijke regelingen,
of anderszins in verband met de overdracht van voormelde activiteiten.

komen overeen als volgt:
1) GGD Amstelknd de Meerlanden draagt per l januari 2008 alle activiteiten die betrekking
hebben op de gemeente Haarlemmermeer over aan de HDK, waaronder (doch niet beperkt
tot) personeel, gebruik van gebouwen en inventaris, datagegevens en know-how.
2) Tot de datum van overdracht handhaaft GGD AdM de kwaliteit en inhoud van de zorg
minimaal op het huidige niveau. GGD AdM voert in de periode tot l januari 2008 geen
wijzigingen door in haar organisatie betreffende de over te dragen taken en gaat buiten de
normale bedrijfsvoering geen verplichtingen jegens derden aan zonder daarover eerst overleg
te plegen met de HDK.
3) GGD Amstelknd de Meerknden stelt ten behoeve van het takenpakket dat de organisatie
uitvoert voor de gemeente Haarlemmermeer een begroting op voor het jaar 2008. Deze
begroting vormt, na goedkeuring door de gemeenteraad van Haarlemmermeer, de basis voor
de overdracht van taken en personeel aan de HDK. Het uitgangspunt van de begroting is het
handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening.
4) De nieuwe hoofdvestiging van GGD Amstelknd de Meerknden Spaarnepoort in Hoofddorp
wordt de nieuwe hoofdvestiging van het GGD-deel van de HDK na de overdracht van taken.
5) De HDK zal de geïntegreerde jeugdgezondheidszorg voor O tot 19 jarigen in de gemeente
Haarlemmermeer uitvoeren, en er naar streven dit in haar gehele regio uit te gaan voeren
aangezien de gemeente Haarlemmermeer als werkgebied op kngere termijn een te kleine
schaal biedt voor een effectieve taakvervulling.
6) De HDK garandeert dat het kwaliteitsniveau van de uitvoering van de taken in de openbare
gezondheidszorg minimaal hetzelfde blijft. Daarnaast zet de HDK er op in, op basis van een
analyse van de gevolgen voor de maatschappelijke structuren in de huidige regio (zoals de
OGGZ) om de behaalde maatschappelijke winst op het gebied van de preventieve
volksgezondheid in de regio te maximaliseren.

Personeel
7) Op basis van de bij de GGD AdM gehanteerde begrotingssystematiek zal door GGD AdM
een formatieplan worden opgesteld dat weergeeft hoeveel fulltime equivalenten per product
of productgroep zullen worden overgedragen aan de HDK. Dit omvat eveneens de formatie
voor:
- ondersteunende afdelingen, waaronder staf- en beleidsfuncties, medewerkers van de
afdeling P&O , facilitaire zaken, financiële zaken, receptie en secretariaten;
— het managementteam.
8) Daar waar bij het opstellen van dit formatiepkn knelpunten ontstaan, zal in overleg met
HDK een oplossing worden gezocht.
9) GGD Amstelknd de Meerknden zal contracten met medewerkers die langer dan twee jaar
arbeidsongeschikt zijn, beëindigen met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.
Dit geldt eveneens voor medewerkers die op grond van disfunctioneren zouden worden
ontslagen als deze overdracht niet zou plaatsvinden.

10) Tijdelijke aanstellingen die van rechtswege eindigen zullen door GGD AdM niet worden
verlengd tot na l januari 2008 tenzij in overleg met en met instemming van de HDK.
11) GGD Amstelknd de Meerlanden zal de HDK tijdig informeren over de bij GGD AdM
geldende arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorzieningen. GGD AdM verplicht zich op
uiterlijk l oktober 2007 een lijst te verstrekken van medewerkers die aan de HDK zullen
worden overgedragen. Deze lijst bevat informatie over:
- de aard van het contract;
— de functie, functie-inhoud, salaris en overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
— voor de HDK relevante gegevens betreffende de arbeidsrelatie.
12) Partijen verstrekken elkaar de benodigde informatie opdat de overdracht van taken optimaal
kan plaatsvinden. Hieronder wordt, naast het genoemde in de overige artikelen, onder andere
verstaan:
1. inzage in de financiële middelen en uitgaven voorzover deze vallen toe te rekenen aan
de gemeente Haarlemmermeer;
2. inzage in de formatiegegevens;
3. inzage in lopende en toekomstige overeenkomsten met derden en daaruit
voortvloeiende verplichtingen;
4. inzage in gehanteerde werkwijzen en afspraken;
5. inzage in functies, functiewaarderingen, functiewaarderingsmethodiek, bijzondere taken;
6. inzage in arbeidsvoorwaardenbeleid, personeelsbeleid, rooster- en formatiebeleid;
7. uitkomst RJ&E, medewerkerstevredenheidsonderzoek;
8. overige gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede voorbereiding van de overdracht.
13) De HDK neemt per l januari 2008 dat deel van het personeel dat op basis van het
formatieplan van GGD AdM valt toe te rekenen aan de gemeente Haarlemmermeer, in dienst
bij de HDK, met in achtneming van het gestelde in het Sociaal Plan. Per dezelfde datum
treden deze medewerkers bij GGD AdM uit dienst.
14) Het Sociaal Plan komt tot stand op initiatief van GGD AdM en in afstemming met de HDK.
15) Partijen stellen vacatures die in de loop van 2007 ontstaan open voor medewerkers van de
beide organisaties en beschouwen medewerkers van de beide organisaties als interne
sollicitanten.
16) Partijen zullen de betrokken medewerkers en de betrokken ondernemingsraden tijdig
informeren en er zorg voor dragen dat de wettelijke inspraakprocedures in acht worden
genomen.
17) De HDK brengt geen wijzigingen aan in de functie-inhoud van de overgedragen
medewerkers tenzij dit voor een goede uitoefening van taken in het bekng van de bevolking
van de regio noodzakelijk is.

Gebouwen en inventaris
18) GGD Amstelknd de Meerknden verstrekt de HDK uiterlijk l juni 2007 een lijst van de
locaties waar de werkzaamheden worden uitgeoefend. Deze lijst bevat de volgende gegevens:
— betreffende de huurpanden: de huurcontracten en opgave van de tijdstippen waarop de
gehuurde locaties worden gebruikt door de GGD;
- eventuele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het huurgenot, zoals
bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest, aanschrijvingen etc.
19) De Hulpverleningsdienst Kennemerland verplicht zich de lopende huurcontracten, voorzover
betrekking hebbend op de uitvoering van taken voor de gemeente Haarlemmermeer, over te
nemen per l januari 2008.
20) Terzake van huurcontracten die in de loop van 2007 expkeren verplicht de GGD zich niet
tot verlenging van het contract over te gaan voordat hierover overleg is gepleegd met de
HDK. De Hulpverleningsdienst Kennemerland heeft het recht de verlenging te ontraden.
Indien de GGD alsnog tot verlenging overgaat, hoewel de HDK de verlenging heeft
ontraden, heeft de HDK ten aanzien van deze panden geen verplichting de huur over te
nemen.

Overige
21) Regiobrede projecten met een looptijd tot na l januari 2008 zullen, voor zover zij niet zijn te
splitsen in twee afzonderiijke delen, in afstemming met GGD Amsterdam worden belegd bij
één van beide ontvangende partijen.
22) Gemeente-specifieke data die in het kader van regiobrede onderzoeksprojecten zijn
verzameld, zoals de gezondheidspeilingen, blijven het eigendom van de betreffende
gemeenten. De bijbehorende databases worden overgedragen aan respectievelijk de HDK en
GGD Amsterdam.
23) GGD AdM informeert de HDK tijdig betreffende bestaande verplichtingen ten opzichte van
derden inzake de over te dragen taken. De HDK is niet gehouden verplichtingen, die niet
tijdig zijn gemeld, over te nemen.
24) GGD AdM en de HDK zullen in overleg treden over de juiste wijze om alle bij de overdracht
betrokkenen tijdig over de overgang van activiteiten te informeren. Informatie naar derden
komt tot stand in onderling overleg.
25) Niet te voorziene tekorten terzake van deze overdracht, die zijn ontstaan door onzorgvuldige
bedrijfsvoering door GGD AdM en/of de HDK, komen voor rekening van de partij die
onzorgvuldig heeft gehandeld.

v
Geschillenregeling
26) Mochten de gesprekken tot onoplosbare geschillen aanleiding geven, dan zullen de
voorliggende discussiepunten aan de stuurgroep 'Integratie Kennemerland' worden
voorgelegd.

Slotbepalingen
27) Partijen zullen in het algemeen al datgene doen wat in redelijkheid noodzakelijk en/of
wettelijk is in verband met de effectuering van de onderhavige overname van de activiteiten
van GGD AdM door de HDK.
28) Deze overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen partijen zijn gemaakt terzake van de
overdracht van activiteiten van GGD AdM en vervangt alle voorafgegane mondelinge
afspraken en correspondentie.
29) Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd en aangevuld.
30) Indien en voorzover in deze overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een
bepaalde situatie, zullen partijen met elkaar in overleg treden en trachten overeenstemming te
bereiken omtrent een aanvulling op deze overeenkomst, welke in overeenstemming is met de
strekking van deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen op 18 juli 2007

Zanen

Hulpverleningsdie:
Door: de heer mr.
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Registratienummer: JGZ 2007-179776
Afdeling HDK/GGD-JGZ
Directie/ auteur : vd Zande/Cuijvers
Telefoon auteur: 023-5115999
Bijlagen: 2

Elektronisch Kinddossier
Korte inhoud
Zoals u bekend heeft de VNG via een ledenbrief van 6 september j. l. nadere informatie verstrekt over de landelijke
ontwikkelingen rond het Elektronisch Kinddossier (EKD) en een aantal adviezen geformuleerd aan haar leden.
Wat de landelijke ontwikkelingen betreft is er meer duidelijkheid gekomen over de financiering van de
invoeringskosten van het EKD en de Verwijsindex in de komende jaren: in de periode 2008 - 2010 zal in
oplopende jaarschijven van 5,10 en 15 miljoen in totaal 30 miljoen ter beschikking gesteld worden, vanaf 2011
gaat het om structureel 20 miljoen per jaar.
Wat de adviezen betreft roept de VNG op om middelen te reserveren ter bekostiging van de invoering, waarbij
wegens het oplopende karakter van de extra middelen sprake is van voorfinanciering.
Verder wordt aanbevolen om in regionaal verband in overleg te treden met de GGD en de thuiszorginstellingen,
teneinde afspraken te maken over een planmatige invoering. In dit kader spreekt de VNG een duidelijke voorkeur
uit voor het gebruiken van de integrale begrotingen die zijn ontwikkeld voor een aantal regio's'.
In het kader van de toekomstige integratie van de Jeugdgezondheidszorg in de regio Kennemerland, inclusief de
gemeente Haarlemmermeer vanaf 2008, is het voorstel om aan dit advies zo snel mogelijk gevolg te geven en voor
de periode 2008-2011 een integrale EKD-begroting op te stellen in samenwerking met de Thuiszorg in de regio
waar die verantwoordelijk is voor de JGZ 0-4.
Omdat voor de afzonderlijke begrotingen van de instellingen al grotendeels gebruik gemaakt is van de
bovengenoemde rekenmodellen kan deze begroting op (zeer) korte termijn worden opgesteld. Dit impliceert dat de
nu voorliggende begroting voor het elektronisch kinddossier van de HDK wordt ingetrokken.

Bijlage(n)
- brief VNG aan minister Rouvoet van 15 maartj.l.
- ledenbrief VNG van 6 september j. l.
Te nemen besluiten
1. Akkoord met opstellen geïntegreerde begroting met de thuiszorginstellingen in de regio voor het
Elektronisch Kinddossier
2. Akkoord met intrekken huidige begroting voor Elektronisch Kinddossier HDK

Besluit

Zie ook de brief van de VNG aan minister Rouvoet over de hoogte van de invoeringskosten

De minister voor Jeugd en Gezin
De heer mr. A. Rouvoet
Postbus 20.350
2500 EJ Den Haag

Doorklesnummer

uw kenmerk

tH)lage(n)

Onderwerp

ons kenmerk

datum

invoering EKD JGZ

OZW/U200700455

15 maart 2007

(070) 373 8835

Geachte heer Rouvoet,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een belangrijke
randvoorwaarde voor het welslagen van jeugdbeleid en de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en
Gezin. De succesvolle invoering wordt echter bedreigd door een tekort aan middelen.
Volgens een berekening van adviesbureau Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) dat in 2006 in
opdracht van het ministerie voor VWS is gemaakt zijn de invoeringskosten geraamd op € 36 miljoen.
Voor de invoering van het EKD heeft VWS in 2005 € 20 miljoen extra uitgetrokken. Bij brief van 14 juni
2006 (PG/OGZ 2.692.459) is door VWS aangegeven dat het bij deze eenmalige bijdrage zal blijven en
dat gemeenten en JGZ-instellingen bij de bekostiging ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen
hebben. Inmiddels is helder geworden dat van de in totaal beschikbare Rijksmiddelen ad circa € 21,5
miljoen ruim € 14 miljoen toegekend is aan de stichting EKD.NL voor de aanschaf van een door alle
instellingen te gebruiken gemeenschappelijk EKD-applicatie. Dat is bijna driemaal zoveel als
aanvankelijk geraamd door SKA. Slechts € 6,5 miljoen zal ter stimulering aan gemeenten beschikbaar
gesteld worden (eventueel op te hogen bij meevallers van de stichting EKD.NL).

Wij hebben de afgelopen maanden diverse signalen ontvangen van gemeenten en JGZ-instellingen
dat zij niet in staat zijn om de benodigde (voor)investeringen te plegen en partijen zich afwachtend
opstellen. Effect hiervan is dat niet gegarandeerd kan worden dat het (gemeenschappelijke) EKD op
schema van de stichting EKD per 2008 en uiterlijk 2009 overal in Nederland is geïmplementeerd.
Bovendien liggen volgens onze schatting op basis van een aantal concrete projecten1 in regio's de
invoeringskosten tweemaal zo hoog als indertijd door SKA begroot, namelijk op € 72 miljoen.
VWS heeft eerder in een bestuurlijk overleg d.d. 29 juni 2006 toegezegd onderzoek te laten doen naar
structurele onderhoudskosten (en baten) van het EKD. Onlangs heeft uw departement opdracht
gegeven aan adviesbureaus Van Naem & Partners en SKA om hiernaar onderzoek te verrichten. De
resultaten daarvan zullen vervolgens met ons worden besproken. Uit ambtelijke contact is gebleken
dat het eventueel beschikbaar komen van extra structurele middelen niet eerder dan 2008 is te
voorzien. Dat is te laat om de invoering te ondersteunen.
Gemeenten en JGZ-instellingen zijn medeverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de
implementatie van het EKD. Vanuit de VNG wijzen wij hen op deze verantwoordelijkheid. De bijdrage
die nu van gemeenten gevraagd wordt is echter (zowel absoluut en relatief) te hoog. Wij vragen u in
het licht van nieuwe feiten omtrent de kosten, om een eenmalig extra bijdrage ter stimulering van de
lokale invoering van het EKD. Dit teneinde het gevaar van een vertraagde en verbrokkelde invoering
en daarmee van een gebrekkig functionerende systeem met alle negatieve gevolgen van dien, af te
wenden.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

dr. W. Kuiper,
lid directieraad

1

Projecten in Gelderland en Noord-Brabant begeleid door Family facts en 3D-management

onderwerp invoering EKD JGZ datum 14 maart 2007
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Brief aan de leden
T.a.v. het college
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Elektronisch Kinddossier en
Jeugdgezondheidszorg

OZW/

'

datum

6 september 2007

Samenvatting

In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd en geadviseerd omtrent een aantal belangrijke ontwikkelingen
op het terrein van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).
1. Gemeenten vervullen de regierol in de lokale invoering van het elektronische kinddossier
(EKD) in de JGZ. Het gebruik daarvan door de JGZ zal in het kader van de toekomstige wet
Publieke Gezondheid aan de gemeenten verplicht worden gesteld. Door een juridische geschil
over de Europese aanbesteding voor de bouw van het EKD moet echter rekening gehouden
worden met enige vertraging in de oplevering van het pakket. Zodra een uitspraak van de
rechter bekend is zullen de betrokken partijen (stichting EKD, VNG, programmaministerie
Jeugd & Gezin, ActiZ en GGD Nederland) overleg voeren over de eventueel te nemen
stappen. De stichting EKD zal zo spoedig als mogelijk een mededeling doen over de
bijgestelde opleveringsdatum van het pakket.
Gemeenten wordt geadviseerd in regionaal verband afspraken te maken met de GGD en de
thuiszorginstellingen en de invoering door de uitvoerders gezamenlijk te doen oppakken.
De financiering van het EKD is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten
en Rijk. In het kader van het bestuursakkoord VNG en Rijk zijn extra structurele middelen
oplopend tot € 20 miljoen in 2011 uitgetrokken voor het EKD. Details volgen in de
septembercirculaire omtrent het gemeentefonds. Voorfinanciering is aan de orde.
2.

Er zal door een beperkt aantal gemeenten worden proefgedraaid met de landelijke
Verwijsindex (VIR). Er wordt gestreefd naar een landelijke dekking na de introductie van
noodzakelijke wetgeving vanaf 2009. Om de aansluiting op de landelijke VIR te
bewerkstelligen en lokale hulpverleningsnetwerken gericht te ondersteunen bij de signalering
van risicojongeren wordt geadviseerd aanvullend een lokale VIR te benutten. Het beheer van
de VIR kan het beste bij de GGD worden gelegd vooruitlopend op de vorming van de CJG's.

3. De tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering (tRSU) JGZ zal worden gebundeld per 2008 in een
Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin. Daarin wordt tevens onder meer de Impuls
Opvoedondersteuning opgenomen en zal (oplopend tot 2011 in totaal) € 100 miljoen voor de
vorming van Centra voor Jeugd en Gezin worden toegevoegd. De Raad voor de Financiële
Verhoudingen is door het Rijk gevraagd over de wijziging van de verdeelgrondslag van de
tRSU JGZ een advies uit te brengen. Dit kan leiden tot een andere verdeling van de middelen
over de gemeenten.
Hiernaast moet rekening worden gehouden met een structurele inhouding op de tRSU JGZ ad
macro € 3,1 miljoen in verband met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de
(deel)opleidingen collectieve preventie in het kader van de opleiding Artsen Maatschappij en
Gezondheid aan het Rijk per 2008. Deze korting moet te zijner tijd met de subsidie aan de
uitvoerende JGZ-instelling(en) (zowel bij de zorginstelling als de GGD) worden verrekend.
4. Voor totstandkoming van integrale JGZ 0-19 jaar is van belang dat de JGZ een vast onderdeel
zal vormen van het basismodel voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De relatie tussen de
CJG-vorming en de integrale JGZ zal verder worden verkend door het Rijk met de VNG en de
koepels dit najaar. De conceptwet Publieke Gezondheid brengt voorlopig geen wijziging in de
uitvoering van de JGZ door optioneel de GGD en/of een aantal daartoe aangewezen
zorginstellingen.
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6 september 2007

Geacht college,
Graag informeren en adviseren wij u in verband met de volgende actuele ontwikkelingen op het gebied
van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Het Elektronisch Kinddossier in de JGZ
De Verwijsindex Risicojongeren
De financiering van de JGZ
Integrale JGZ
Het Elektronisch Kinddossier in de JGZ
Het papieren dossier dat in de JGZ wordt gebruikt voor het registeren van zorggegevens wordt
gedigitaliseerd. Bedoeling is dat de JGZ-instellingen vanaf 1-1-2008 en uiterlijk 1-1-2009 gaan werken
met een gemeenschappelijk registratiesysteem voor het Elektronische Kinddossier (EKD) in de JGZ.
Hierdoor zal de vroegsignalering van risicokinderen kunnen worden verbeterd, wordt integrale JGZ 019 jaar bevorderd en komt voor de overheden (op termijn) nauwkeuriger beleidsinformatie
beschikbaar. De basisgegevenset voor het EKD is eerder ontwikkeld in samenspraak met het veld en
wordt nu onderhouden door het RIVM Centrum Jeugdgezondheidszorg. De stichting EKD.NL is door
GGD Nederland en ActiZ (de koepel van de thuiszorginstellingen) met instemming van de VNG
opgericht en door het Rijk gesubsidieerd met de opdracht te zorgen voor de ontwikkeling en het
beheer van het EKD. Vanuit deze opdracht heeft de stichting de stappen genomen de EKD-applicatie
door middel van een Europese aanbesteding te gunnen.
De rol van gemeenten bij de invoering van het EKD
Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de invoering van het EKD op grond van de regierol
voor de integrale JGZ krachtens de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Tevens zijn
gemeenten als bestuur van de GGD verantwoordelijk voor de goede invoering var) het EKD in deze
instelling. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het aan de gemeenten om de tijdige invoering te
stimuleren en te controleren. Het Rijk zal de gemeenten het werken met het EKD per 2009 wettelijk

verplicht te stellen. Daartoe wordt momenteel een wijziging van de WCPV, straks de Wet Publieke
gezondheid, voorbereid.
Stand van zaken Europese aanbesteding
De stichting EKD.NL heeft haar voorlopige keuze voor de bouw van het EKD laten vallen op de
leverancier Ordina. In eerst instantie gunde Stichting EKD.NL de bouw aan Getronics PinkRoccade.
Echter, Ordina heeft in een kort geding hiertegen bezwaar gemaakt en op 13 juni 2007 van de rechter
gelijk gekregen. Ook oordeelde de rechtbank dat indien de stichting op grond van de onderhavige
aanbesteding tot gunning wenst over te gaan, zij moet gunnen aan Ordina. De stichting heeft op 3 juli
2007 besloten de uitspraak van de rechter te volgen en voorlopig aan Ordina te gunnen in plaats van
een heraanbestedingstraject in te gaan. De stichting EKD.NL stelt dat het maatschappelijk belang in
deze fase prioriteit moet hebben en de spoedige totstandkoming van het EKD niet in gevaar mag
komen. Op dit moment geeft een gunning de beste garantie op de oplevering van een systeem op of
nabij 1-1-2008 conform bestek en binnen het beschikbare budget. De stichting ziet met Ordina
mogelijkheden om snel op te leveren.
De drie overige inschrijvers op de bouw van het EKD lieten 17 juli 2007 weten een kort geding aan te
spannen tegen de voorlopige gunning aan Ordina. Het gaat om de partijen Centric, Ness en Getronics
PinkRoccade. Ze maken hiermee gebruik van de mogelijkheid om binnen twee weken na voorlopige
gunning bezwaar te maken. De voorzieningen rechter van de rechtbank te Utrecht behandelt het kort
geding op 3 september 2007. Zodra een rechterlijke uitspraak bekend is zullen de betrokken partijen
(stichting EKD, VNG, programmaministerie Jeugd & Gezin, ActiZ en GGD Nederland) overleg voeren
over de te nemen stappen.
Tot het moment dat er een uitspraak door de rechter is gedaan (naar verwachting uiterlijk 21
september 2007), kan er geen opdracht aan de leverancier worden gegeven voor de bouw van het
pakket. Het landelijke EKD - pakket zal vermoedelijk met enige vertraging beschikbaar zal komen.
Vanuit de stichting wordt ingezet op het zo dicht mogelijk halen van de oorspronkelijke planning. Zodra
als mogelijk, zal de stichting mededeling doen omtrent de exacte datum van oplevering.
De kosten en financiering van het EKD
Bij de invoering van het EKD is er sprake van lokale eenmalige kosten (onder meer opleiding van de
medewerkers, uitbreiding en/of modernisering van hardware en infrastructuur) en structurele
meerkosten. Bij de structurele kosten gaat het onder meer om:
- abonnementskosten ter bekostiging van de stichting EKD
uitbreiding van JGZ-capaciteit om het verlies aan productiviteit als gevolg van het werken met
het EKD te compenseren. In de praktijk blijkt dat bij het werken met een (bestaande) EKD
pakket, de consulttijden langer gaan duren.
beheerskosten,
hardwarekosten waaronder gebruik van laptops.
Door de adviesbureaus Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) en Van Naem & partners die in
opdracht van het programmaministerie Jeugd en Gezin een onderzoek hebben uitgevoerd, zijn de
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structurele meerkosten inmiddels geraamd op circa € 22 miljoen, uitgaande van 2 minuten uitbreiding
van de consulttijd tot circa € 26 miljoen, uitgaande van 3 minuten. Dit op basis van de vigerende
Richtlijn Contactmomenten. Hiernaast zijn er besparingen door gebruik van het EKD, bijvoorbeeld van
het afschaffen van het papierendossier (€ 630.000) en - op termijn - besparingen in bestaande
archief kosten. Het onderzoek zal naar verwachting dit najaar door het programmaministerie openbaar
gemaakt worden.
De financiering van het EKD is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en
gemeenten. De gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor de JGZ en dus ook mede verantwoordelijk
voor de kwaliteitsslag die gerealiseerd moet worden. De afgelopen periode heeft een aantal (grotere)
gemeenten deze verantwoordelijkheid ook reeds zelf genomen en bij de JGZ het werken met een EKD
ingevoerd. Het Rijk heeft verder aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor het wegwerken
van achterstallig onderhoud bij sommige instellingen waar standaardautomatisering (tekstverwerking
en email) geheel ontbreekt. Dat geldt ook voor ICT-ondersteuning van afsprakenbeheer en planning.
Het Rijk heeft eenmalig € 14,3 miljoen (voor de jaren 2006 tot en met 2008) beschikbaar gesteld aan
de stichting EKD.NL ten behoeve van de aanbesteding, beheren en onderhouden van het EKD. Dit
betekent dat de stichting EKD.NL tot 2009 geen abonnementskosten aan de gebruikers zal
doorberekenen. Daarnaast hebben alle gemeenten bij brief van 30 maart 2007 een tegemoetkoming
ontvangen van het programmaministerie Jeugd en Gezin in de bestrijding van de invoeringskosten ten
bedrage van in totaal € 6,5 miljoen. Deze middelen zijn onder de gemeenten naar rato verdeeld naar
het aantal aanwezige jongeren. De middelen zijn, rekening houdend met het verschil in het aantal
vaste contactmomenten, voor 38% bestemd voor de GGD en 62% voor de thuiszorginstelling. De VNG
heeft gezien de hoogte van de invoeringskosten geschat op eenmalig € 72 miljoen1 en het ontbreken
van structurele middelen ingezet op een verhoging van deze bijdrage, daarbij gesteund door brieven
van individuele regio's en gemeenten. In het kader van het bestuursakkoord "Samen aan de slag"
(onderhandelaarresultaat) heeft het Kabinet toegezegd oplopend tot 2011 in totaal € 20 miljoen
structureel voor het EKD en de Verwijsindex beschikbaar te stellen via het Gemeentefonds. De
omvang van de jaarschijven bedraagt oplopend vanaf 2008: € 5 miljoen, € 10 miljoen, € 15 miljoen en
€ 20 miljoen. De definitieve verdeling van de middelen over de gemeenten zal in de
septembercirculaire 2007 bekend worden.
Advies
De gemeenten worden geadviseerd:
•

1

bij voorkeur in regionaal verband in overleg te treden met de GGD en de eventueel
gesubsidieerde thuiszorginstelling(en) JGZ teneinde afspraken te maken over de invoering
van het EKD. Daarbij verdient het de voorkeur vanuit oogpunt van efficiëntie dat de GGD'en en
thuiszorginstellingen JGZ samenwerken aan de planmatige invoering.

Verdeeld over een periode van 3 jaren en inclusief een schatting voor productieverlies. De eerdere genoemde structurele
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•

Bij de opstelling van de begrotingen gebruik te maken van van beschikbare rekenmodellen.
Op basis van de begrotingen ontwikkeld door de adviesbureaus Family Facts en 3Dvoor de
regio's Zuidoost Brabant en Gelderland Midden (met contra-expertise uitgevoerd door het
bureau SKA) is er rekenmodel ontwikkeld door ACTIZ en GGD Nederland. Op het VNG-net en
de op de website van de stichting EKD.NL worden best practices voor de invoering van het
EKD geplaatst.

•

Middelen te reserveren om de invoering te bekostigen. Omdat de inzet van de extra middelen
een oplopende karakter heeft is voorinvestering aan de orde. Er kan naast de extra € 20
miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds, tevens een bron van financiering worden
gevonden in (eerdere reserveringen gedaan vanuit) de tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering
(tRSU) JGZ. Ook biedt de te vormen Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin mogelijkheden om
te schuiven tussen budgetten (zie onder). Het is hiernaast van belang met de JGZ- instellingen
afspraken te maken over de inzet van het reguliere budget voor automatisering en eventueel
bestaande reserves. Ook de instellingen hebben een verantwoordelijkheid om de invoering
van het EKD in hun organisaties mede te dragen.

•

Het verdient de aanbeveling de invoering van het EKD te koppelen aan de invoering van de
Verwijsindex Risicojongeren (VIR) en de vorming van een Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG, zie onder). De CJG's zullen met zowel het EKD als de VIR moeten gaan werken.

•

De minister heeft aangegeven dat "alle kinderen van O tot 19 jaar bij het eerstvolgende
contactmoment een EKD-JGZ' zullen krijgen. Conversie van oude papierendossiers in digitale
dossiers is echter niet verplicht gesteld door het Rijk. Het is aan de gemeenten om te bepalen
of dit algemeen of selectief gebeurt, in welk tempo en de wijze waarop eventuele koppeling
plaatsvindt (bijvoorbeeld scannen papier dossier en toevoegen aan het EKD als bijlage).
Tevens heeft de stichting EKD aangegeven hierover binnenkort met een richtlijn te komen.
Geadviseerd wordt alleen dossiers van risicojongeren te converteren. De conversiekostèn
liggen betrekkelijk hoog en aangezien het overgrote deel van de jongeren geen risico heeft, is
dat ook niet noodzakelijk. In de praktijk zal enige tijd gewerkt moeten worden met twee
systemen.

Ondersteuning door de stichting EKD. NL
De stichting EKD biedt ondersteuning bij de invoering door regelmatig (landelijke en regionale)
bijeenkomsten te organiseren voor met name projectleiders, maar ook JGZ-managers en gemeenten
en het aanbieden van draaiboeken en handreikingen. Zo kunnen de JGZ - instellingen met het
"Generiek implementatieplan" hun eigen route uitstippelen naar het succesvol gebruik van het EKD in
de JGZ en gebruik maken van diverse checklists. Verder ondersteunen twee implementatiemanagers
JGZ-instellingen bij de invoering. De stichting vervult tevens een algemene vraagbaakfunctie. Voor
meer informatie zie de website www.ekd.nl.

kosten ad € 22-€ 26 miljoen kunnen vanwege mogelijke verdubbeling niet zonder bij dit bedrag worden opgeteld.
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Verwifsfndex risicojongeren (VIR)
Een zogenoemd Verwijsindex' systeem is een elektronische applicatie die risicosignalen over jongeren
en informatie over de betrokken hulpverleners in een vroeg stadium bij elkaar brengt. Verwijsindex
systemen bevatten alleen gegevens 'dat er iets aan de hand is' en geen gegevens 'wat er aan de hand
is' met een bepaalde jongere. Bedoeling is hulpverleners in staat te stellen contact met elkaar op te
nemen met het oog op afgestemde hulpverlening aan de jongere. Het is een belangrijk instrument voor
de ondersteuning van de werkzaamheden van hulpverleningsnetwerken.
De ontwikkeling en het beheer) van een landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is door het Rijk
voorlopig in handen van het ICTU gelegd. Minister Rouvoet presenteerde op 13 juni 2007 het
voorlopige resultaat aan gemeenten, provincies en koepelorganisaties. Daarmee is ook de website
www.verwijsindex.nl geopend. Omdat wetgeving nodig is om uitwisseling gegevens conform de privacy
mogelijk te maken, kan de algemene invoering van de VIR niet voor begin 2009 plaatsvinden. Om
ervaring op te doen, gaat een aantal gemeenten proefdraaien. Belangstellende gemeenten kunnen
zich hiervoor aanmelden bij het programmaministerie voor Jeugd & Gezin.
De VNG en het Rijk zijn in het kader van het bestuursakkoord overeengekomen dat de VIR een
landelijke dekking zal krijgen. Daarbij is eventueel de invoering van een wettelijke verplichting voor
gemeenten om de VIR te gebruiken aan de orde. Om aan te sluiten op de landelijke VIR moeten
gemeenten onder andere voldoen aan de aansluitingvoorwaarden, waaronder het hebben van een
geformaliseerd hulpverleningnetwerk en een privacyreglement. De VNG, het programmaministerie
voor Jeugd en Gezin en het ICTU zijn momenteel in overleg over een implementatietraject. Overigens
heeft de VNG zich op het standpunt gesteld dat voor een goed gebruik van de VIR gelijktijdig aan
instellingen een signaleringsplicht dient te worden opgelegd. De Tweede Kamer heeft een motie van
het kamerlid Sterk aangenomen gericht op het onderzoeken of een signaleringsplicht voor gebruikers
van de Verwijsindex ingevoerd kan worden. Hiernaast dringt de VNG aan bij het programmaministerie
aan op de ontwikkeling van uniforme normen voor signalering door de betrokken beroepsgroepen en
werksoorten.
Relatie met lokale Verwijsindexen
Naast de landelijke Verwijsindex zijn er ook zogenoemde lokale verwijsindexen. De landelijke VIR kent
een beperkte functionaliteit en is met name voor het traceren van verhuisbewegingen van
risicojongeren tussen gemeenten van belang. Gemeenten kunnen ter gerichte ondersteuning van het
lokale zorgnetwerken (jeugdketen, Zorgadviesteam, buurtnetwerk, jeugdhulpverleningnetwerk etc.)
gebruik maken van een meer uitgebreide lokale Verwijsindex zoals aangeboden door Multisignaal, een
notforprofit instelling waarin gemeenten Rotterdam, Almere, Enschede en Leeuwarden samenwerken.
Deze gemeenten bieden hun kennis, vervat in een implementatiemodel, hun ICT oplossing (of delen
daarvan) aan voor hergebruik. Tevens is er de applicatie Zorg voor Jeugd ontwikkeld door de
gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant en Interaccess op de markt gebracht. Momenteel
wordt gewerkt aan de koppeling van deze applicaties aan de landelijke VIR. Bij gebruik van een
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(compatibel) lokale VIR zullen er bij de aansluiting op het landelijke netwerk (als proefgemeente of bij
de algemene implementatie voorzien in 2009) geen ICT-technische belemmeringen voordoen.2
Relatie met EKD en positionering van het lokaal beheer
Het Rijk heeft de VIR separaat van het EKD in de JGZ laten bouwen. Reden daarvoor was dat het
departement zich op het standpunt stelde, dat de JGZ slechts één van de lokale instellingen is, die
gebruik maakt van de VIR. Daarnaast moet gedacht worden aan instellingen voor justitie, jeugdzorg,
maatschappelijk werk, leerplicht etc. Vanuit de VNG is steeds gepleit voor een afgestemde
ontwikkeling, gelet op het belang van coördinatie. In de toekomst zal een elektronische koppeling
gemaakt worden tussen de VIR en het EKD.
Bedoeling van het nieuw Kabinet is dat het lokale beheer van de VIR bij de Centra voor Jeugd en
Gezin wordt gelegd. Het is daarom aan te bevelen om het lokaal beheer van de VIR nu bij de JGZ (de
GGD) te leggen. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het (technische) beheer en
(inhoudelijke) regie, die desgewenst bij een andere instantie kan worden gelegd. De JGZ is echter
volgens de Inspecties in het rapport over de tekortschietende zorg voor het 'Maasmeisje' Gessica, ook
het beste toegerust om de zorgcoördinatie voor risicojongeren uit te voeren.
Kosten en middelen
De lokale VIR is in vergelijking met het EKD in de JGZ, een relatief eenvoudige toepassing die volgens
raming van SGBO structureel € 1 miljoen per jaar zou kosten. De € 20 miljoen die met name voor het
EKD in het gemeentefonds zal worden gevoegd kan tevens voor de VIR worden aangewend.

Financiering JGZ
Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering (RSU)

JGZ

Het Rijk heeft besloten de tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering (tRSU) JGZ niet in het
Gemeentefonds te storten per 2008. In het kader van het bestuursakkoord Rijk-VNG is afgesproken
dat het opgenomen wordt in een te vormen Brede doeluitkering (BDU) Jeugd en Gezin waarin tevens
de Uitkering Preventief jeugdbeleid (Motie Verhagen), de Tijdelijke stimuleringsregeling lokale
opvoedondersteuning en gezinsondersteuning ("Impuls opvoedondersteuning" ten behoeve van 51
gemeenten) en de Regeling Opvoeden in de Buurt (ten behoeve van 7 gemeenten) worden
opgenomen, alsmede een extra bedrag oplopend tot ad € 100 miljoen in 2011 ten behoeve van de
CJG-vorming. Hierdoor wordt het mogelijk voor de gemeenten binnen de BDU -gelden te schuiven
hetgeen substitutie van budgetten mogelijk maakt.
Het Rijk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd over de verdeling van de RSU
gelden een advies uit te brengen. Volgens het evaluatierapport omtrent de integrale JGZ van
2

Voor de aansluiting op de landelijke VIR zal daarnaast voldaan moeten worden aan de gestelde voorwaarden
op het gebied van geformaliseerde samenwerking en privacy.
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adviesbureau Van Naem en partners (zie onder) zijn namelijk in de verdeelsleutel de gewiefiten van
factoren als oppervlakte en kleine kernen overgewaardeerd. Het is bekend dat veel kleinere
gemeenten middelen overhouden, terwijl grotere gemeenten tekorten hebben. Daarbij zijn in de
praktijk vaak regionaal afspraken gemaakt over egalisering van verschillen. De VNG heeft
aangegeven dat bij een herziening van de gewichten van de tRSU JGZ de afbouw door het Rijk
geleidelijk dient plaats te vinden, om eventueel negatieve herverdeeleffecten te verzachten.
Het Rijk zal de gemeenten dit najaar informeren over het subsidiebedrag dat ontvangen zal worden
vanuit de middelen BDU Jeugd en Gezin 2008.

Financiering deelopleidingen collectieve preventie (Artsen Maatschappij & Gezondheid)

De tweejarige deelopleidingen collectieve preventie (JGZ, Infectieziektebestrijding, TBC, Medische
milieukunde) in het kader van de opleiding artsen Maatschappij & Gezondheid worden momenteel
verzorgd door de Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid (SOMG). Deze opleidingen worden
gelijkelijk bekostigd door VWS en de GGD'en en thuiszorginstellingen (werkgevers), die de kosten
uiteindelijk doorberekenen aan de gemeenten (opdrachtgevers). VWS heeft eerder dit jaar bij de VNG,
GGD Nederland en Actiz aangegeven gehele bekostiging van deze deelopleidingen onder te willen
brengen in het opleidingsfonds dat door het College voor Beroepen en Opleiding (CBOG) wordt
aangestuurd.3
Het maximum aantal deelnemers zal daarbij in de toekomst bepaald worden door de maatschappelijke
behoefte die door het Capaciteitsorgaan wordt ingeschat. Dit orgaan heeft onlangs een rapport
uitgebracht dat duidelijk makte dat in de naaste toekomst een flinke investering nodig zal zijn om de
capaciteit van een vergrijsd jeugdartsenbestand op peil te houden en waarin daarnaast een
kwaliteitsslag in met name de thuiszorginstellingen JGZ adviseert.
Voor de overdracht van de verantwoordelijk naar het Rijk werd als voorwaarde gesteld dat de
gemeenten als financiers van de werkgevers hun huidige bijdrage overhevelen. Omdat er nooit een
storting het gemeentefonds hiervoor heeft plaatsgevonden, kon de VNG niet akkoord gaan met een
uitname. Daarbij is van Rijkszijde aangegeven dat als de gemeenten daarmee niet akkoord gaan,
VWS zich eenzijdig zal terugtrekken en de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de
deelopleidingen collectieve preventie aan de gemeenten zou overlaten.
Tegen deze achtergronden hebben wij ingestemd met het voorstel om met een structurele inhouding
van € 3,1 miljoen op de tRSU JGZ met ingang van 1 -1 -2008. Dit bedrag komt overeen met de
werkgeversbijdrage die structureel jaarlijks aan de SOMG gedaan zou worden. In de BDU beschikking
2008 zal aangegeven worden welke inhouding concreet voor uw gemeente zal plaatsvinden.
Gemeenten worden geadviseerd deze korting door te berekenen aan de JGZ - instellingen. De tRSU
JGZ 0-19 jaar wordt in de praktijk door de gemeenten meestal alleen ingezet voor de 0-4 jarigen zorg.
o

De bekostiging van de laatste twee jaar van de opleiding, de verdiepingsfase, blijft overigens voor rekening van
de artsen en werkgevers zelf komen.
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Omdat de opleidingskosten komen te vervallen bij zowel thuiszorginstelling JGZ als de GGD,
adviseren wij u de verrekening van de kosten te bespreken met de beide organisaties.

Integrale Jeugdgezondheidszorg
JGZ en Centra voor Jeugd en Gezin
Het kabinet heeft de ambitie dat aan het eind van deze kabinetsperiode een landelijk dekkend netwerk
voor Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) is gerealiseerd. De JGZ zal een vast onderdeel vormen van
de CJG's. Voor het CJG is een functioneel basismodel ontwikkeld. Het CJG kent in elk geval een
inloopfunctie: een fysieke plek waar alle ouders en kinderen terecht kunnen voor advies, informatie,
instructie en cursussen op het gebied van opgroei- en opvoedondersteuning. Dit eventueel gekoppeld
aan school, consultatiebureau of gezondheidcentrum, afhankelijk van de keuze van de gemeente. Het
basismodel CJG brengt minimaal de JGZ en prestatieveld 2 opgroei- en opvoedondersteuning van de
WMO bij elkaar en kent een schakel met Bureau jeugdzorg (met een voorpostfunctie en verankering
van samenwerking in de backoffice) en het Zorgadviesteam.
De CJG-vorming vindt plaats onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het kabinet
trekt in structureel en oplopend in 2011, € 100 miljoen uit voor de realisatie van Centra voor Jeugd en
Gezin toe te voegen aan de per 2008 te vormen BDU jeugd en gezin. Daarnaast is afgesproken dat
de gemeenten € 100 miljoen dat via het accres van het Gemeentefonds beschikbaar zal worden
gesteld in zal zetten ten behoeve van jeugd en gezin. Nadere details over het BDU bedrag volgen nog.
Bericht over de storting in het Gemeentefonds volgt in de septembercirculaire 2007. De VNG en het
programmaministerie voor Jeugd en Gezin zijn in overleg over een ondersteuningsproject. Hierover
wordt u separaat geïnformeerd.

Evaluatie JGZ
In opdracht van het ministerie voor VWS is in 2006 het beleid gericht op integrale JGZ geëvalueerd
conform afspraken daarover bij de decentralisatie van de 0-4 jarigen zorg aan de gemeenten in 2003.
Conclusie van het rapport is dat de gemeentelijke regie door institutionele belangen, knelpunten in het
basistakenpakket en onvoldoende financiële armslag belemmerd zijn. Het rapport en de reactie van de
VNG zijn te vinden op het VNG - net.
Het Rijk heeft over rapport en de aanbevelingen nog altijd geen standpunt kunnen innemen. De
urgentie daarvan moet ook als sterk verminderd gezien omdat de vorming van CJG's prioriteit heeft
gekregen in het beleid van het kabinet en omdat een besluit is genomen over de toekomstige inzet van
de tRSU JGZ. Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen op het gebied van de integrale JGZ te melden:

het RIVM Centrum Jeugdgezondheid is gevraagd de Richtlijn Contactmomenten te herzien.
De VNG is betrokken bij het advies dat aan de minister naar verwachting in 2008 zal worden
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uitgebracht. Wij hebben onder meer gepleit voor invoering van een extra PGO op 15-16 jarige
leeftijd om deze groep beter in beeld te brengen. Na het uitbrengen van het advies zal het Rijk
hierover een standpunt innemen en alleen na de overname wordt eventueel een nieuw
Richtlijn Contactmoment van kracht. De VNG zal bij de beoordeling van het voorstel naast
inhoudelijke aspecten, ook de (organisatorische en financiële) uitvoerbaarheid van de Richtlijn
mee laten spelen.
Bij Hulpverlening Gelderland Midden wordt er in overleg met de Inspectie voor de
Gezondheidzorg (IGZ) reeds gewerkt met een triagesysteem, uitgevoerd door
doktersassistenten. Binnen een flexibele invulling van het uniforme deel van het
basistakenpakket wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kinderen met een gezonde
ontwikkeling en risicokinderen. Dit systeem levert belangrijke besparingen op die ruimte biedt
voor spreekuren op scholen van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ten behoeve van
risicokinderen. Meer informatie over dit voorbeeldproject is te krijgen bij Hulpverlening
Gelderland Midden (email: eveline.hund@hvdgm.nl).
Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin neemt dit najaar het initiatief om met de
partijen in gesprek te treden over de relatie tussen de vorming van Centra voor Jeugd en
Gezin en integrale Jeugdgezondheidszorg. De integratie van de JGZ moet in de optiek van de
VNG in samenhang plaatsvinden met de vorming van de CJG's. Er zijn diverse vormen waarin
één organisatorisch kader gestalte kan krijgen: door onderbrengen van de JGZ 0-19 jaar bij de
GGD, bij de thuiszorginstelling of door vorming van een separate JGZ organisatie. Daarnaast
kan onderaannemerschap (waarbij de GGD als hoofdaannemer optreedt) een vorm van
integratie bewerkstelligen. Aangegeven is dat de VNG in een later stadium zal aangeven welke
uitvoeringsvorm daartoe volgens ons het meest bevorderend is. De gemeenten zijn daarbij
verantwoordelijk voor de te maken keuze.
Een aspect dat relevant is bij de keuze voor het integratiemodel is de vraag of de JGZ als een
(aanbesteedbare) markttaak of als een publieke taak aangemerkt moet worden. Regelmatig
krijgen wij de vraag voorgelegd of de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar (eventueel onder de
aangewezen instellingen) Europees aanbesteed moet worden. Het Rijk heeft in het
jeugdgezondheidszorg overleg (JGO), het overleg van het ministerie van VWS, VNG, Actiz en
GGD Nederland van 29 januari 2007 gevraagd te adviseren de JGZ 0-4 jaar niet aan te
besteden in afwachting van verdere verheldering van het beleid van de kant van het Rijk. In
het kader van de conceptwet Publiek gezondheid wordt geen wijziging in het wettelijke regiem
omtrent de uitvoering van de JGZ beoogd. Het blijft vooralsnog de bedoeling van het Rijk dat
het de gemeenten blijft vrijstaan om de JGZ te doen uitvoeren door de eigen GGD of door een
aantal zorginstellingen, die daartoe door de minister worden aangewezen.
Wij vertrouwen erop u hiermede geïnformeerd te hebben en wensen u succes bij het vertalen van de
landelijke plannen op terrein van de jeugdgezondheidszorg naar lokaal beleid.
Hoogachtend,
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R. J J. M. Pans,
voorzitter directieraad
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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Korte inhoud
Begin dit jaar is een landelijke projectgroep opgericht om het Nationaal Hitteplan 2007 op te stellen.
Het doel van dit plan is het verbeteren van het welzijn tijdens perioden van aanhoudende hitte en het
terugbrengen van sterfte en ziekte door aanhoudende hitte. Het plan geeft aan wat er ten aanzien van de
zorg moet gebeuren als er een periode van aanhoudende hitte in Nederland is. Voor Nederland is 2007
een pilotjaar. Dit jaar is vooral bedoeld om ervaringen op te doen en samenwerking tussen verschillende
partijen tot stand te brengen.Voor een goede uitwerking van het nationale hitteplan is behoefte aan
regionale ondersteuning van de GGD'en. De GHOR kan hierbij ondersteuning bieden, met name in
crisissituaties, zodat het steunpunt kan doorgroeien naar een actiecentrum. Voor de GGD is een aantal
taken beschreven. Een aantal medewerkers van de GGD en de GHOR hebben in juni jongstleden een
regionaal plan voor 2007 opgesteld met daaraan gekoppeld een aantal activiteiten.
In 2008 zal er vervolg worden gegeven aan het plan van 2007. De bestaande activiteiten zullen dan
opnieuw worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken of het plan op de volgende punten kan worden
uitgebreid:
• aandacht voor kinderdagverblijven;
• eventuele uitbreiding van de bereikbaarheid van het telefoonnummer voor vragen naar avonden
en weekenden;
• concrete afspraken maken met huisartsen, apotheken en zorginstellingen.

Bijlage(n)
A) Hitteplan Kennemerland
Te nemen besluiten
Het Ambtelijk Overleg Gezondheid adviseert aan het Portefeuillehoudersoverleg te besluiten:
1. Voor 2007 kennis genomen van de uitgevoerde activiteiten.
2. In 2008 tijdig laten agenderen om aanpak voor 2008 nader in te vullen.
3. Na besluitvorming betrokkenen informeren.

Besluit

Aan:

Portefeuillehouders Overleg Gezondheid Kennemerland
van 26 september 2007
Van:
P.Köhne/N. Jans, afdeling Algemene Gezondheidszorg/GGD
Onderwerp: Hitteplan Kennemerland

Nationaal hitteplan
Begin dit jaar is een landelijke projectgroep opgericht, bestaande uit VWS, Rode Kruis, GGD
Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM), Actiz en Geneeskundige
Hulpverleningsdienst bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Nederland. Deze projectgroep heeft
het Nationaal Hitteplan 2007 opgesteld. Het doel van dit plan is het verbeteren van het welzijn
tijdens perioden van aanhoudende hitte en het terugbrengen van sterfte en ziekte door
aanhoudende hitte. Het plan geeft aan wat er ten aanzien van de zorg moet gebeuren als er een
periode van aanhoudende hitte in Nederland is. Het gaat hierbij om zowel het informeren van
het algemene publiek als specifieke doelgroepen en professionals. Daarnaast moeten er
afspraken worden gemaakt met regionale partners over wat te doen als er een periode van
hitte aanbreekt. De belangrijkste doelgroepen hiervoor zijn ouderen en mensen met een
aandoening, zoals COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, een aandoening van de
longen en luchtwegen), diabetes en obesitas. Voor Nederland is 2007 een pilotjaar. Dit jaar is
vooral bedoeld om ervaringen op te doen en samenwerking tussen verschillende partijen tot
stand te brengen.
Rol GGD
Voor een goede uitwerking van het nationale hitteplan is behoefte aan regionale
ondersteuning. De projectgroep heeft besloten om de regionale steunpunten in te richten bij de
GGD'en. De GHOR kan hierbij ondersteuning bieden, met name in crisissituaties, zodat het
steunpunt kan doorgroeien naar een actiecentrum.
Voor de GGD worden de volgende taken beschreven:
• Informeren van het publiek over de risico's en te nemen maatregelen.
• Het verstrekken van informatie aan zorgverleners en zorginstelling over hitte.
• Het doorgeven aan zorgverleners en zorginstellingen van het waarschuwingsbericht.
• Het initiëren en faciliteren van afspraken om met regionale partners tot afstemming te
komen over maatregelen en zorgaanbod.

Regionale invulling van het hitteplan 2007
Een aantal medewerkers van de GGD en de GHOR hebben in juni een regionaal plan voor
2007 opgesteld. In 2007 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
• De GGD verzorgt een mailing met informatie over het hitteplan en de door VWS
beschikbaar gestelde stickers aan zorginstellingen, bibliotheken, huisartsen, etc.
• De bestaande GGD Prikkel is aangevuld met extra informatie over hitte. Deze is,
samen met een begeleidend bericht, op de website geplaatst.
• Er is een persbericht geschreven, wat wordt verstuurd op het moment dat er een
periode van hitte aankomt.
• Het RIVM stuurt de GGD een bericht als er een periode van hitte komt. De GGD
stuurt dit bericht door aan apotheken en huisartsen, zodat zij in die periode extra
aandacht aan kwetsbare patiënten kunnen geven. Huisartsen en apotheken ontvangen
hierover vooraf een brief.
• Voor inhoudelijke vragen van zowel inwoners als professionals kan men bellen met de
medewerkers van de Medische Milieukunde. Dit nummer is ook gecommuniceerd via
de website en de mailing.
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Plan 2008
In 2008 zal er vervolg worden gegeven aan het plan van 2007. De bestaande activiteiten
zullen dan opnieuw worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken of het plan op de volgende
punten kan worden uitgebreid:
• Aandacht voor kinderdagverblijven,
• eventuele uitbreiding van de bereikbaarheid van het telefoonnummer voor vragen naar
avonden en weekenden,
• concrete afspraken maken met huisartsen, apotheken en zorginstellingen.
Voorgestelde besluiten
Het Ambtelijk Overleg adviseert aan het portefeuillehoudersoverleg te besluiten:
1. Voor 2007 kennis genomen van de uitgevoerde activiteiten.
2. In 2008 tijdig agenderen om aanpak voor 2008 nader in te vullen.
3. Na besluitvorming betrokkenen informeren.
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HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND
Afdeling Beleid en Ondersteuning

VERSLAG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEG

GEZONDHEID

KENNEMERLAND VAN DONDERDAG 5 APRIL 2007
(vastgesteld op 14 juni 2007)
Aanwezig: mw Bokking (Velsen), dhr Brolsma (Bennebroek), mw Edzes-Altena (Uitgeest), mw
Kuiper-Kuijpers (Heemstede), Mw Van der Molen (Haarlem), dhr Toonen (Zandvoort), mw Vink-Van
Bruggen (Haarlemmerliede-Spaarnwoude), mw Wolf (Bloemendaal)
Afwezig: dhr Bruins Slot (Bloemendaal), dhr Spruit (Beverwijk), dhr Wagner (Heemskerk)
Mede aanwezig: Mw Van der Zande (directeur HDK/GGD), mw Van Leeuwen (beleidsmedewerker
B&O), ivm pt 2 dhr Kuntz (hoofd AHV)
1. Opening en mededelingen
• De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.
• De voorzitter deelt mee dat het agendapunt 3/Presentatie gezondheidsprofielen en Emovo is
vervallen vanwege invoegen van het agendapunt Elektronisch kinddossier (EKD) en begroting
2008.
• Mw Bokking verzoekt of pt 5/Integratie Haarlemmermeer/GGD Kennemerland naar voren kan
worden geschoven omdat zij vanaf 12.15 bij een andere vergadering wordt verwacht.
• Mw Bokking en mw Vink spreken hun verbazing uit over het naar voren schuiven van deze
vergaderdatum; zij hadden 16 april opgegeven gekregen. Aangezien de andere aanwezigen deze
datum hadden staan, conform het toegestuurde vergaderschema voor 2007, lijkt het alsof er sprake
is geweest van een misverstand.
• De voorzitter deelt mee dat op korte termijn in de krant het bericht zal verschijnen dat Haarlem
voor Stichting Radius een aanvraag voor surséance van betaling heeft ingediend.
• Mw Van Leeuwen geeft aan dat de aanwezigen een gezonde traktatie en wat attributen voor zich
zien vanwege het behalen van de HKZ-certificaten voor gezondheidsbevordering en forensische
geneeskunde (belofte vorige keer), en de actieweek van de Gezondheid.
2. Ontwikkelingen Ambulance hulpverlening
• In aansluiting op de notities meldt dhr Kuntz dat de toename van het aantal ritten in 2006 te maken
heeft met de start van het inzetten van de motorabulance. Totdat meer routine was opgedaan reed
ook de gewone ambulance mee. Daarnaast zijn vaker ritten uitgevoerd vanwege de makkelijker
inzetbaarheid van de motorambulance. De landelijke norm voor rittijdoverschrijdingen is 5%.
• Dhr Toonen vindt het mooi dat het percentage overschrijdingen voor Zandvoort is teruggebracht
naar 10%, maar vindt dit nog te hoog. Hij zal een brief naar de provincie sturen met het verzoek
om een vaste standplaats in Zandvoort. Zeker in de zomerperiode zijn er in Zandvoort veel
mensen zonder een adequate voorziening. Dhr Kuntz geeft aan te verwachten dat een daling onder
de 10% mogelijk is gezien de uitbreiding van inzetbaarheid van de motorambulance (van 8 naar
16u/dag). De HDK heeft geen middelen om de inzetbaarheid verder te verhogen
• Op de vraag of de provincie nog steeds de aangewezen instantie is hiervoor is het antwoord
bevestigend. Dhr Kuntz meldt dat het wetsontwerp Ambulancezorg in de Eerste kamer is
opgehouden in verband met de Wet Veiligheidsregio. Dit kan nog ongeveer twee jaar duren. Dhr
Toonen verzoekt aan de HDK om een gelijksoortige brief aan de provincie te sturen. Mw Edzes
onderschrijft dit.
• Mw Vink is van mening dat 10% overschrijdingen voor Haarlemmerliede te veel is. De aanrijroute
vanaf Schalkwijk is beter maar nog niet voldoende.
• Dhr Brolsma constateert dat de positieve trend gebaseerd is op de resultaten van 2006. Hij pleit
ervoor de overschrijdingen als niet acceptabel te typeren en stelt dat daaraan iets moet gebeuren.
Waar het gemiddelde percentage voor een gemeente relatief laag kan liggen (in vergelijking met
de andere gemeenten of het landelijk gemiddelde) kan het voor de individuele gemeente te hoog
zijn.
• Mw Vd Zande geeft aan dat de Regionale Ambulancevoorziening in Kennemerland in de landelijk
benchmark als snelste eruit is gekomen qua aanrijtijden. De zorgverzekeraars betalen voor extra
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voorzieningen zoals de motorambulance. Zoals het er nu naar uitziet lijkt de kans op een extra
standplaats klein.
• De voorzitter vult aan dat het belangrijk is om in het oog te houden dat het percentage hoog kan
zijn, maar dat het absolute aantal heel klein kan zijn.
De aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde besluiten van de notities bij:
punt 2A (ter kennisneming),
en punt 2B:
• De directeur HDK/GGD opdracht te geven de volgende koers uit te werken:
de overdracht van de ambulancedienst van de Gemeente Haarlem aan de
HulpverleningsDienst Kennemerland
bijzondere aandacht te vestigen voor het afdichten van het financiële risico van het
overgangsrecht FLO
• De directeur HDK/GGD een voorstel te laten uitwerken de RAV Kennemerland te formaliseren.
• Betrokkenen volledig informeren na het genomen besluit
3. Elektronisch Kinddossier (EKD) en begroting 2008
• Dhr Brolsma contateert dat een hoog budget nodig is voor opleiding en vraagt zich af of dit echt
niet voor minder kan of via de reguliere opleidingstrajecten. Als dit niet het geval is dan opvoeren
als pm-post en later terug laten komen.
• Mw Vink geeft aan dat het EKD de gemeenten wordt opgelegd als verplichting, hoe zinvol ook als
instrument. Dit gaat gepaard met zeer hoge kosten en mw Vink stelt dat het logisch lijkt uit dat er
een passende tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de gemeenten moet komen. Gezien de snelle
opeenvolging van allerlei ontwikkeling vooralsnog geen afgerond standpunt, maar
Haarlemmerliede kan het benodigde bedrag niet vrijmaken.
• Mw Wolf is van mening dat de aangegeven kosten niet opwegen tegen de vergoeding vanuit het
Rijk. Behalve het inzetten van die vergoeding kan Bloemendaal niet meer bijdragen.
• Mw Edzes: onderschrijft standpunt van VNG; de minister heeft een ander idee over de
mogelijkheden van de gemeenten om de benodigde kosten te dekken. Uitgeest kan niet meer
bijdragen dan de uitkering die vanuit het Rijk wordt verstrekt, terwijl er veel meer nodig is.
• Mw Bokking: steunt het instrument EKD, maar is van mening dat de verstrekte tegemoetkoming
volstrekt onvoldoende is.
• Dhr Toonen geeft aan dat in het DB van de HDK is besloten dat het portefeuillehoudersoverleg
hierover een standpunt zal formuleren. Zijn voorstel is om bij het Ministerie en de VNG aan te
geven dat deze regiogemeenten bestuurlijk ongehoorzaam willen zijn Er zijn inmiddels (te) veel
onderwerpen die worden ondersteund met onvoldoende budget. Hij verzoekt de directeur van de
GGD om een conceptbrief op te stellen die elke gemeente via hun eigen college naar de minister
kan sturen.
• Mw Kuiper (inbreng schriftelijk) "het budgetrecht van de gemeente ligt bij de gemeenteraad. Bij
de in juni 2007 te behandelen Kadernota zal de raad van de gemeente Heemstede zich uitspreken
over de uitgangspunten van de begroting 2008. Aangegeven is dat de structurele kosten voor het
EKD € 200.000 zijn en de incidentele uitvoeringskosten 2008 uitkomen op € 589.000. uitgaande
van ca 10% voor Heemstede zou dit voor de begroting 2008 een structurele last van € 20.000
opleveren en incidenteel € 58.900. Dit moet eerst worden voorgelegd aan het college en
vervolgens worden betrokken bij de Kadernota danwei via een afzonderlijk raadsvoorstel worden
voorgelegd." Mw Kuiper "kan derhalve niet instemmen met het gevraagde besluit voordat de raad
van de gemeente Heemstede zich hierover heeft uitgesproken."
• Mw Vd Zande licht nav de vragen en opmerkingen toe dat er sprake is van voortschrijdend inzicht
rondom de te maken noodzakelijke kosten voor opzetten en invoeren van het elektronisch
kinddossier. De Stichting EKD doet naar haar idee uitstekend werk en er zijn pilots geweest en
meerdere kostenberekeningen, maar het is complexer dan gedacht. Dat heeft ertoe geleid dat het
nu gehanteerde bedrag op 72 miljoen € is gesteld, ipv de oorspronkelijk geraamde 36 miljoen €.
De benodigde training kan niet uit de huidge opleidingsbudgetten worden gedekt en de noodzaak
is gebaseerd op reële ervaringen.
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De aanwezigen gaan vooralsnog niet akkoord met het voorstel en sturen vanuit elke gemeente
afzonderlijk een protestbrief naar de minister over de hoogte van de rijksbijdrage voor de
implementatie van het elektronisch kinddossier.
4. Conceptverslag 18 februari 2007 en üjst actiepunten
• Mw Kuiper heeft een aantal punten op papier gezet, omdat zij zoals gemeld eerder zal vertrekken
vanwege een andere verplichting. De schriftelijke inbreng kan (verkort) in het conceptverslag van
18 februari en voor zover niet mondeling ingebracht in het conceptverslag van 5 april bij de
verschillende onderwerpen worden toegevoegd.
• Voor wat betreft het verslag van 18 februari:
N.a.v. punt 4/Integratie Haarlemmermeer-GGD Kennemerland: opstellen plan van aanpak
over integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 binnen de GGD: zinsnede toevoegen "Hieruit kan
niet worden begrepen dat de gemeente Heemstede aangeeft in te stemmen met een integrale
jeugdgezondheidszorg door de GGD Kennemerland."
• Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen akkoord bevonden.
• N.a.v. de vraag over de mogelijke aanwezigheid van de portefeuillehouder gezondheid van
Haarlemmermeer bij dit overleg meldt mw Van Leeuwen dat hij verhinderd is op alle
vergaderdata in 2007 en dat er wordt gezocht naar een praktische oplossing.
5. Integratie Haarlemmermeer/GGD Kennemerland
• Mw Vd Zande licht toe dat in het ambtelijk overleg gesproken is over de integrale
jeugdgezondheidszorg. Haarlemmermeer heeft aangegeven volledig congruent te willen zijn met
Kennemerland; zij hebben hun JGZ 0-19 ondergebracht bij GGD Amstelland de Meerlanden en
willen dit graag voortzetten. Voor een deel van Haarlemmerliede geldt deze regeling al. De vraag
doet zich voor wat dit voor Kennemerland betekent. Het idee is om dit onderwerp op een ander
moment uitgebreider en grondig door te nemen. Vandaar het voorstel tot een werkconferentie,
liefst nog voor de zomervakantie, want inmiddels is gebleken dat ook eind mei onwaarschijnlijk is
vanwege volle agenda's.
• Mw Kuiper geeft allereerst aan dat de opdracht voor het bedenken van een plan van aanpak
rondom een integrale jeugdgezondheidszorg niet betekent dat de gemeente Heemstede akkoord is
met met een integrale jeugdgezondheidszorg door de GGD Kennemerland. De relatie met de
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voor 0-4 is hierbij van groot belang. Zij onderschrijft het
organiseren van een werkconferentie. De gemeente Heemstede wil inzicht hebben in alle pro's en
contra's van het voortzetten van de huidige invulling van de jeugdgezondheidszorg, waarbij de
jeugdgezondheidszorg 0-4 wordt uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en de
4-19-jarigenzorg door de GGD, ook bezien tegen de achtergrond van mogelijke landelijke
ontwikkelingen op dit punt. Pas nadat op basis hiervan een voorlopig standpunt is bepaald en dit
met de overige betrokken portefeuillehouders binnen de gemeente is besproken, zal dit worden
voorgelegd aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad. Na een uitspraak van de
gemeenteraad kan over het al dan niet overgaan tot een integrale jeugdgezondheidszorg worden
gesproken. Het in het plan van aanpak genoemde discussiestuk kan samen met de genoemde
werkconferentie ondersteunend zijn bij de bepaling van een standpunt, waarbij mw Kuiper ervan
uitgaat dat ook de portefeuillehouders en ambtenaren jeugd worden uitgenodigd, en tevens de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
• Op de vraag of een integratie van de GGD Kennemerland met Haarlemmermeer c.q. een deel van
de GGD Amstelland de Meerlanden en de daaraan verbonden voorwaarden eerst nog aan de
afzonderlijke gemeenteraden moet worden voorgelegd voordat binnen de HDK daarover een
beslissing kan worden genomen, luidt het antwoord dat de integratie met Haarlemmermeer een
onderdeel zal zijn van de nieuwe gemeenschappelijke regeling die wordt voorgelegd aan de elf
betrokken gemeenteraden.
• Mw Wolf sluit zich aan bij het standpunt van Heemstede, zij ziet de werkconferentie als
gelegenheid om de discussie te voeren: of en waarom een integrale jeugdgezondheidszorg
wenselijk is. Zij geeft aan dat het haar een goed idee lijkt om ook raadsleden voor de
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werkconferentie uit te nodigen om hen vanaf het begin in de discussie mee te nemen.
Mw Edzes heeft het opstellen van een plan van aanpak niet opgevat als een voldongen feit. Naar
haar idee behoren portefeuillehouders zich zo goed op de hoogte te stellen van ontwikkelingen dat
zij eea ook aan commissie en raadsleden kunnen toelichten. Zij is daarom geen voorstander van
het in deze fase uitnodigen van raadsleden voor de werkconferentie. Haar voorkeur was een
bijeenkomst op zo kort mogelijke termijn, jammer dat het nu al eind mei gaat worden.
Mw Bokking sluit zich aan bij de standpunten van mw Kuiper en mw Wolf. Haar voorkeur gaat
uit naar het uitnodigen van raadsleden in deze fase en niet pas later; het lijkt haar logisch om eerst
met de portefeuillehouders gezondheid en jeugd eea door te nemen. Zij heeft nog geen voorkeur
voor de ene of de andere richting.
Dhr Toonen meldt dat hij reeds een standpunt heeft, namelijk dat de GGD Kennermerland de
uitvoeringsorganisatie moet worden van de JGZ 0-19 jaar, en dat dit standpunt waarschijnlijk niet
wordt beïnvloed door de werkconferentie. Op dit moment vindt hij de organisatie van jeugdbeleid
en jeugdzorg veel te versnipperd. De zorg vanuit verschillende organisaties is inefficiënt. Wat
betreft deelname van de raadsleden aan de conferentie is hij van mening dat de raad zich
bezighoudt met het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid; de portefeuillehouders moeten
het onderwerp daarom goed voorbereiden. Een ander aspect is dat de Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland een particuliere partij is en de HDK een publieke organisatie.
Mw Wolf is van mening dat als de JGZ Kennemerland hun werk naar behoren doet, de
organisatievorm voor haar geen punt is. Zij vindt het logisch dat beide samenwerkingspartners de
organisatie op zich nemen. Als dit echter lastig is dan zouden de gemeenten ook de
werkconferentie kunnen organiseren. Dhr Toonen stelt dat de HDK uitvoerder van de
gemeenschappelijke regeling is en dat het hem logischer lijkt dat de HDK het voortouw neemt bij
deze bijeenkomst.
Dhr Brolsma deelt het standpunt van dhr Toonen over de versnippering. Hij vindt het echter ook
belangrijk dat de discussie over een andere organisatievorm zorgvulding wordt gevoerd: graag alle
opties met voor- en nadelen bespreken. De raden kunnen zich op een later moment uitspreken.
Zou de jeugdgezondheidszorg 0-4 erbij betrekken.
Ook mw Vink vindt het belangrijk om de jeugdgezondheidszorg 0-4 bij de werkconferentie te
betrekken. Een besluit dient op basis van goede argumenten te worden genomen.
De voorzitter sluit zich qua inhoud bij de mening van dhr Toonen aan; zij vindt de zorgvuldigheid
bij de meningsvorming ook heel belangrijk en pleit er daarom voor om de jeugdgezondheidszorg
0-4 bij de werkconferentie te betrekken. In dit stadium vindt zij het niet noodzakelijk dat alle
raadsleden bij de concferentie worden uitgenodigd.
Het voorstel van de voorzitter op basis van het voorgaande is om de HDK de werkconferentie te
laten organiseren en de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland hierbij te betrekken. Dit is actief
bedoeld. De raadsleden kunnen op een ander moment op een passende wijze worden
geïnformeerd. Mw Vink geeft aan dat dit wellicht tijdens de jaarlijkse thema-avond van de HDK
kan gebeuren. Het portefeuillehoudersoverleg ontvangt graag een voorstel over dit laatste punt.

6. Kort bespreekpunt: betrekken regiogemeenten bij prestatieplannen/kleine subsidies
doeluitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid
• Aanwezigen zijn akkoord met voorgestelde werkwijze:
Voorgenomen besluiten op terreinen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid,
Regionaal/Stedelijk Kompas en OGGZ via ambtelijk Overleg Gezondheid Kennemerland aan
het Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid Kennemerland voorleggen voordat gemeente
Haarlem een besluit neemt (agenda opknippen)
Bij bespreken aanvraag HDK/GGD in ambtelijk overleg trekt de HDK zich terug en neemt
vertegenwoordiger van de regiogemeenten het voorzitterschap over van de HDK. Het besluit
wordt door een van de andere aanwezigen geformuleerd en onder apart kopje aan het verslag
van de vergadering toegevoegd.
In het najaar wordt naar verwachting het ambtelijk overleg gebruikt voor advisering over
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voorgenomen besluiten rondom prestatieplannen en kleinere subsidie-aanvragen
Deze werkwijze wordt na l jaar geëvalueerd.

7. Rondvraag en sluiting deel agenda HDK
• De aanwezigen maken geen gebruik van de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

AGENDA VOOR HAARLEM/CENTRUMGEMEENTE
1. Aanvragen OGGZ en collectieve preventie
• Mw Kuiper brengt voor Heemstede schriftelijk in: de gemeente Heemstede gaat akkoord met het
gecoördineerd behandelen van OGGZ-aanvragen (de centrumgemeente-functie), maar wil haar
aandeel in de cpGGZ-gelden ad € 13.942 zelf aanwenden voor de behandeling van aanvragen voor
collectieve preventie.
• De overige aanwezigen zijn akkoord met het voorgestelde besluit: De OGGZ-aanvragen en
aavragen voor collectieve preventie die de gemeenten in Kennemerland hebben ontvangen,
gecoördineerd behandelen en ze in afwachting daarvan voorlopig in beraad te houden.
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TOEZEGGINGEN/ACTIES
Datum toezegging Actie

Verantwoordelijk

Geschatte datum
afhandeling

8 mei 2006

Voorzitter
portefeuillehouderoverleg
Veiligheid

n.n.b

Directeur GGD i.o.m.
controller

Eind eerste kwartaal
2007 of nav bespreking
begroting 2008

Afdeling JGZ

n.n.b. in 2007

Directeur GGD i.o.m.
Afdeling JGZ

Zo mogelijk voor
zomerreces 2007

AfdB&O

2007

Afd B&O iom gemeente
Haarlem

Najaar 2007

Directeur GGD

z.s.m.

8 mei 2006 /
21 september 2006 /
14 december 2006
21 september 2006

14 december 2006,
8 februari 2007,
5 april 2007

14 december 2006

8 februari 2007

5 april 2007

Mogelijke wijze behandeling in
portefeuillehouderoverleg van
Rapportage Democratische legitimatie
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Voorstel over manier waarop
gespecificeerd inzicht kan worden
geboden in de prestaties van de GGD;
zie ook toezegging 8 mei 2006
Tijdig aangeven hoeveel budget voor
overgewicht in 2008 nodig is, zodat dit
kan worden betrokken bij begrotingsbesprekingen 2008
Themabijeenkomst over Integrale
Jeugdgezondheidszorg; HDK
organisatie; betrekken JGZ 0-4 hierbij.
Inzichtelijk maken hoe het proces eruit
kan zien om de integrale JGZ binnen de
GGD Kennemerland te kunnen
realiseren.
Voorstel over informeren raadsleden op
passend(e) moment(en)
Op enig moment agenderen van
onderwerp 'portefeuillehouders
gezondheid binnen de toekomstige
bestuurlijke verhoudingen van de HDK'
Uitgebreidere bespreking systematiek
financiering huiselijk geweld op agenda
PG plaatsen
Elektronisch Kinddossier (EKD): ivm
onvoldoende bijdrage vanuit Rijk aan
gemeenten voor implementatie EKD:
conceptbrief opstellen die door elke
gemeente via eigen benw aan minister
kan worden gezonden als protest
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