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Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
Concept-verslag van het AB van 12 april 2018 / actielijst;
Het symposium Aidsvrij 2030 is geweest, mw. Van Aaken en dhr. De Zwart zaten in het panel. Er
komt financiering voor en later komen de uitkomsten nog in het AB terug. Mw. Van Aaken neemt
zitting in de stuurgroep.
Het punt verwarde personen blijft staan, misschien in september op de agenda. Recent is er een
bijeenkomst geweest van de nationale Veiligheidsalliantie over personen met verward gedrag. Er zal
gezorgd worden voor meer hoog-beveiligde bedden. De zorgverzekeraar lijkt er extra middelen voor
te willen uittrekken.
Actiepunt kwetsbare ouderen; dhr. Bruggeman is de opvolger van dhr. De Jonge. Actiepunt kan er af.
Mededelingen: formalisering besluit benoeming van Mevrouw drs. S.V.H. Baas-van Leeuwen in de
functie van directeur Publieke Gezondheid (DPG) met ingang van 1 juli 2018.12
Mw. Baas stelt zich voor en het besluit wordt vastgesteld.

17.

Begroting 2019 en eerste tussentijdse rapportage 2018
Alle zienswijzen zijn binnen en alle zonder beperking.
Dhr. Quak zet in een korte toelichting uiteen dat de begroting eens per vier jaar wordt opgebouwd.
Daarbij wordt gekeken naar prijsopbouw en inzet in uren. In de vier lopende jaren wordt vervolgens
alleen geïndexeerd. De begroting 2019 is weer het eerste jaar van een nieuwe vierjaarscyclus. In
februari is deze aan de voorgangers in het AB gepresenteerd, door hen vastgesteld en naar de griffie
gezonden voor zienswijze. Ligt nu weer voor ter finale vaststelling om dan naar de Provincie te gaan.
Inhoudelijk is de begroting gelijk aan de voorgaande met één wijziging; er is ook ruimte gecreëerd om
gemeenten meer te ondersteunen in bepaalde gezondheidsthema’s waaraan we willen werken.
De begroting wordt vastgesteld.
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Eerste tussentijdse rapportage 2018: er zijn geen bijzonderheden. Het rapport is ook eerder aan alle
ambtenaren gezonden en met de wethouder besproken.

18.

Kinderopvang inspecties door Ron van den Bosch en Nico Vlaar
Er wordt akkoord gevraagd voor de in de agendapost genoemde voorstellen om de achterstand in te
lopen.
Vanuit de aanwezigen wordt vooral aangegeven dat alle gemeenten sinds kort weer de A-status
hebben en men wenst deze niet te verliezen. Consensus is dat maatregel A en B akkoord zijn, C en
D dus niet.
Het capaciteitsprobleem wordt problematisch gevonden. Dit was er voorheen al en komt nu terug,
dus voor de toekomst blijft dat een vraagstuk. De bestuursleden willen voor komende jaren een plan
hoe hier mee omgegaan wordt. Nu zijn er extra taken te doen en is het probleem nog steeds niet
geborgd. Het is belangrijk dat concern Rotterdam passende maatregelen neemt ten aanzien van de
eigen bedrijfsvoering.
Dhr. Wilson verzoekt weer een ambtelijk regio-overleg kinderopvang te organiseren.
Dhr. Van den Bosch vertelt dat er nu 30 toezichthouders zijn, dit blijkt onvoldoende te zijn voor
nieuwe taken. Ze hebben een extra bijdrage van het Rijk gekregen, maar de aannames zijn toch te
gering gebleken; we zien nu achterstanden.
De zorg voor verlies van A-status is ook aan inspectie onderwijs doorgegeven en gevraagd om begrip
en om mee te denken met ons. De inspectie onderwijs ging er niet mee akkoord dat de GGD t.a.v.
het aantal te inspecteren items een algemeen voor iedere gemeente identiek voorstel zou voorleggen
aan de gemeenten. Met iedere gemeente apart zou de GGD onderbouwde keuzes moeten maken
voor verminderd toezicht. Dit op basis van signaalgestuurd toezicht. Als signaalgestuurd toezicht
goed werkt kunnen ze daar wel mee instemmen. De toekomst zal meer die kant uit gaan; binnen een
vastgesteld financieel kader kunnen kiezen welke inspecties nodig zijn op basis van een goed
signaalinstrument. We hebben nu echter de 100% inspectie eis, die willen we de komende jaren in
overleg tackelen. Omliggende GGD-en hebben het probleem van achterstand ook en hebben
hiervoor afspraken gemaakt met hun gemeenten. Er wordt nu gekeken hoe we op korte termijn extra
formatie aan kunnen stellen.
Dit najaar zal de staatssecretaris de Kamer informeren hoe toezicht gastouders landelijk wordt
ingestoken, dat wachten we af. (in het ambtelijk regio-overleg kinderopvang van 10 juli 2018 gaf GGD
GHOR Nederland aan dat de Staatssecretaris de Kamer voor de zomer al wil informeren over te
nemen maatregelen)
Op sommige punten is extra bestuurlijke aandacht nodig, gevraagd wordt of één van de wethouders
zich hieraan als bestuurlijke trekker wil verbinden.
Dhr. Van der Velde heeft eerder aangegeven hier toe bereid te zijn. Iedereen is hiermee akkoord.
Aangaande kinderopvang-plus, hier zijn in Nederland geen eisen voor in het kader van de Wet
kinderopvang dus er is niet specifiek toezicht op. Wel zijn er met Jeugdhulp afspraken om die locaties
extra te beoordelen in de trant van de begeleiding die er wordt gegeven. Er werken meer specifieke
professionals, daar vindt wel gesprek mee plaats. Wij mogen er officieel niets van vinden maar wel
terugkoppelen aan Jeugd. Een voorbeeld van extra toezicht buiten de Wet kinderopvang waarbij wel
wordt teruggekoppeld aan de gemeente zijn de eisen voor VVE. In de gemeente Rotterdam is met de
afdeling Onderwijs afgesproken extra VVE eisen te toetsen waarover de afdeling Onderwijs een
specifiek rapport ontvangt. (de afdeling Onderwijs kan de uitkomsten van het rapport gebruiken bij de
subsidietoekenning).
Er zijn nu drie nieuwe toezichthouders aangesteld. De stand van zaken t/m 3 juli is dat er een lichte
daling is ingezet, dus de achterstand wordt ingelopen. Maar de voorstellen zoals in de notitie moeten
echt in het geheel worden meegenomen.
Opgemerkt wordt dat optie A en B akkoord zijn, maar geen van de gemeentes wil de A-status kwijt.
De zorg bij C zit er in dat we niet meer willen doen dan de wettelijk vereiste 5%. Maar sommige
gemeentes kopen meer in. Het zou schelen als die gemeentes dat terugbrengen naar 5%.
De AB-leden die meer dan 5% hebben ingekocht geven het volgende aan:
Goeree Overflakkee heeft meer ingekocht, dhr. Bruggeman vraagt of er afgesproken kan worden
eerst te werken aan 5%, maar als er ruimte is om meer te doen dat dit wel wordt uitgevoerd.
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Mw. Van Vliet kan zich er niet in vinden; Ridderkerk vindt het ook belangrijk meer dan 5% in te kopen.
Zij vindt niet dat de oplossing van het capaciteitsprobleem daar gehaald moet worden en stelt voor
naar alternatieven te zoeken.
Mw. Roopram vindt het nog te vroeg om met C en D in te stemmen. Eerst moet het plan meer
uitgewerkt worden, het gaat om de veiligheid van kinderen.
Mw. Van Ginkel sluit zich daarbij aan, Albrandswaard koopt ook meer in.
Mw. Van Aaken heeft het zelfde probleem, maar zij kan akkoord gaan als dit voorstel een
noodoplossing is voor alleen dit jaar. Zij heeft wel dezelfde vragen, Schiedam heeft ook extra
ingekocht, dat geld krijgen ze waarschijnlijk niet terug*. Hoe gaan we daar volgend jaar mee om,
Schiedam wil wel die inspecties gedaan hebben. [*NvdR: afrekening gebeurt achteraf o.b.v. het
aantal werkelijk uitgevoerde inspecties. Gemeenten krijgen geld terug als er geen inspecties voor zijn
verricht.]
Voor Nissewaard wil dhr. Struijk 100% aan de inspectieverplichting voldaan hebben, dus hij sluit zich
aan bij mw. Van Aaken.
Geconcludeerd mag worden dat optie D niet ter besluitvorming staat.
Voor optie C zullen nu eerst de gevolgen in kaart gebracht worden, dit zal in volgende vergadering
terugkomen.
Het is niet de bedoeling om nu capaciteit bij een gemeente weg te halen om bij een andere gemeente
in te zetten. De aanwezigen geven aan in samenwerking en solidair te willen blijven.
De voorzitter vraagt om de capaciteitsproblemen voor de komende jaren structureel te beslechten.

19.

Presentatie Omgevingswet Door Josine van den Bogaard
In 2021 zal de Nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Dit is weer een transitie van het Rijk naar
de gemeente.
Ook gezondheid heeft hier een plek in gekregen, dus u krijgt er mee te maken.
Na de zomer wordt er in de Tweede Kamer opnieuw over gesproken. De Kamer geeft aan dat de
balans economisch en beschermen gezondheid nu meer doorslaat naar economisch, dat moet beter.
In Rotterdam doet het hele Cluster MO hier aan mee.
Positieve gezondheid is in de omgevingswet een uitgangspunt, dat is iets anders dan de afwezigheid
van ziekte, het betekent dat je mee kunt doen, controle, zingeving, maatschappelijk nuttig, dagelijks
functioneren. Deze positieve benadering klinkt in alles door; je zegt niet meer “we willen minder
herrie”, maar “we willen hier ook stille plekken”.
Er is behoefte aan meer verdieping in deze vergadering. Mw. Van Aaken is benieuwd naar de
resultaten van de pilots. Dit wordt opgenomen in de actielijst.

20.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

ACTIELIJST
Afspraak
15-02-2018
&
05-07-2018
05-07-2018
05-07-2018
05-07-2018

Actiepunt
Inventariseren hoe het per gemeente staat met verwarde personen, dit
doorgeven aan Viegen/Zeilstra en delen met elkaar.
Hier in een volgende vergadering op terugkomen.
Dhr. Wilson verzoekt weer een ambtelijk regio-overleg kinderopvang te
organiseren.
Inspectie kinderopvang; voor optie C de gevolgen in kaart brengen en in
volgende vergadering terug laten komen.
Tweede presentatie: verdieping nieuwe Omgevingswet en resultaten van
de pilots.
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