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Aanwezige bestuurders
Dhr. W. Borgonjen, voorzitter
Dhr. J. van Wolfswinkel
Dhr. M. Oosterwijk
Dhr. G. de Jong
Dhr. H. van der Velde
Mw. T. Keuzenkamp
Dhr. S. de Langen

Brielle
Barendrecht
Krimpen ad IJssel
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Ridderkerk
Rotterdam

Rotterdam-Rijnmond, GGD en Jeugd
Dhr. M. Grauss
plv. waarnemend DPG
Dhr. C. Quak
uitv. secretaris
Mw. I. van Soest
notulist
13.

Afgemelde bestuurders
Mw. M. Rombout
Albrandswaard
Mw. A. Hartnagel
Capelle ad IJssel
Dhr. A. Keijzer
Maassluis
Dhr. D. van der Schaaf
Nissewaard
Mw. P. van Aaken
Schiedam
Mw. P. Blok
Westvoorne
Mw. A. van Tatenhove Lansingerland
Gasten
--

Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Concept verslag AB 15 februari 2018
Inzake Verwarde personen zijn er brieven ontvangen van Capelle a/d IJssel, Voorne Putten,
Vlaardingen en Schiedam. In Vlaardingen wordt het signaal ook door de politie herkend. Schiedam is
nog niet geïnventariseerd. Verder nog geen reacties.
Dit punt wordt bij het overzicht verwarde personen getrokken. Het verslag wordt vastgesteld.
Mededelingen:
Dhr. Quak heeft afmeldingen ontvangen van de wethouders Rombout, Van der Schaaf, Van der Velde,
Van Aaken en Hartnagel.
De aanvangstijd is op verzoek verschoven naar 14.00 uur / 14.30 uur.
Mw. Van Tatenhove is door het schuiven met de aanvangstijd alsnog verhinderd, maar heeft laten
weten akkoord te gaan met alle gevraagde punten.
Dhr. Borgonjen en mw. Hartnagel maken deel uit van de sollicitatiecommissie voor de nieuwe DPG.
Aanstaande maandag is er een go / no go gesprek.

14.

14.

Kaderbrief voor Raden
De begroting 2019 is nu naar de raden voor een zienswijze, hier heeft men tot half juni de tijd voor. In
het eerstvolgende AB wordt de begroting dan vastgesteld. De kaderbrief is een verplicht deel hierbij.
Het jaarverslag gaat morgen ter kennisname naar de raden, hier staan geen bijzonderheden in.
De kaderbrief wordt vastgesteld.

15.

Jaarverslag 2017
Dhr. Quak licht toe dat de tabel op blz. 32 abusievelijk nog de oude tabel was. Dit is aangepast.
Inzake de variabele taken; voor inspectie kinderopvang moeten drie gemeenten bijbetalen, de rest krijgt
geld terug. Dit is al besproken met de contactpersonen bij de gemeenten.
Het inwonersaantal per peildatum is hetzelfde als in de begroting staat. Indien gewenst kunnen we dit
opnemen in de bijlage, aldus dhr. Quak.
Het Jaarverslag wordt vastgesteld.
Op het Jaarverslag wordt geen zienswijze gegeven, dit gaat alleen ter kennisname naar de raden.
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16.

Voorstel Voor Elkaar In Rijnmond - vervolgstappen
De vier thema’s, Healthy Pregnancy 4 All, Ouderenzorg/dementie, Alcohol, e-Health, die in de
conferentie zijn aangegeven zijn verder opgepakt door de werkgroep. Daarnaast wordt verkend welke
thema’s nog interessant zijn om samen iets mee te doen.
Iedereen wordt uitgenodigd mee te doen met de thema’s.
De vraag moet nog beantwoord worden of we alleen willen kennisdelen of zijn er dingen die we
concreet samen willen doen (bijv. HP4All).
Er is gesproken over het thema Eenzaamheid, maar die aanpak zit in veel stadia waar gemeentes
aangaven geen prioriteit aan te geven. Dus dat is niet in dit traject naar voren gekomen, er is wel veel
informatie over eenzaamheid voorhanden. Ondertussen is de Rotterdamse aanpak geëvalueerd en ter
beschikking voor iedereen die hiermee aan de slag wil.
We menen dat de genoemde thema’s kans van slagen hebben.
Erasmus MC is ook geïnteresseerd in samenwerking met de regio.
Maassluis wil voor de eerste drie thema’s kennisdelen. Op het thema persoonlijke gezondheidscheck
wil Maassluis indien nodig ook actief meedoen.
Dhr. Oosterwijk vindt het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid als gemeente blijven oppakken en
dit ook allen positioneren in een overdrachtsdossier.

17.

Rondvraag en sluiting
Dhr. Van Wolfswinkel is afgevaardigde in de groep Aidsvrij 2030 en deelt mee dat er een Conferentie
gepland is op 14 juni in Rotterdam, hier komt een aantal sprekers vanuit o.a. Erasmus om aanzetten te
geven de niet-gesignaleerde patiënten naar beneden te krijgen en de geregistreerde naar ten minste
97%. De uitnodiging volgt binnenkort.
Dhr. De Jong vertelt dat er op Goeree-Overflakkee een lokaal initiatief bestaat om zorg voor kwetsbare
ouderen helderder in beeld te krijgen; het project wordt ondersteund door KPMG en er zijn vier
werkgroepen mee aan de slag; 1e is zorgaanbod thuiswonenden, 2e is flexibele zorg in afwachting van
de juiste indicatie, 3e is wat hebben we in beeld en de 4e is één regionaal zorgdossier.
Op 5 juni komt er een eindoplevering en dan volgt de publieke presentatie van de resultaten.
De uitkomsten zal dhr. De Jong aan het GGD bestuur en de ambtenaren doen toekomen.
Dhr. Oosterwijk uit zijn zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de ambulancezorg.
Vastgesteld is dat het om personele problemen gaat, om niet bemenste ambulances. Vanuit deze
constellatie wil hij daar oog op houden, hoe ontwikkelt zich dat nu verder.
Hij geeft aan dat het niet alleen vanuit VRR gemonitord moet worden, maar ook vanuit dit bestuur. De
situatie pakt in sommige gevallen beroerd uit.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is een bijeenkomst met als thema introductie nieuwe wethouders, deze
vindt plaats op 7 juni 2018, locatie Stadhuis Rotterdam k.SH7

ACTIELIJST / PM
Afspraak
Actiepunt
21-12-2017 Aidsvrij 2030; er komt een symposium op 14 juni.
Presentatie van de resultaten in het AB van 13 december 2018.
15-02-2018 Inventariseren hoe het per gemeente staat met verwarde personen, dit
doorgeven aan Viegen/Zeilstra en delen met elkaar.
Hier een volgende vergadering op terugkomen.
Tussenevaluatie aan AB, al dan niet in combinatie met reactie op de vraag
van de Capelse HAP.
12-04-2018 De uitkomsten van het project rondom zorg voor kwetsbare ouderen op
Goeree in juni aan het GGD bestuur en de ambtenaren doen toekomen.
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Actie door:
Agenda
Allen
Agenda
V. Viegen/
Zeilstra
Dhr. De Jong

