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Opening, vaststelling agenda, mededelingen, verslag vorige vergadering
Als extra agendapunt (punt 6) wordt een update over het Coronavirus toegevoegd.
Tevredenheidsenquete; het cijfer voor tevredenheid is met 7,8 hoger dan bij het vorige onderzoek. De
volgende keer zal de enquete alleen verspreid worden aan ambtenaren en bestuurders
volksgezondheid, omdat anderen niet reageren. De lengte van de vragenlijst blijft zo kort als nu.
Campagne Handle with Care: alle communicatiecollega’s in de regio zijn geïnformeerd.
Er is nu gestart met thema griep, dan seksuele gezondheid, leefstijl en tot slot gehoorschade.
Het beeldmerk is geïnspireerd door wasvoorschriften in kleding, de pay off is “GGD supporter van
Gezond Rijnmond” om de connectie met de regio goed te maken. Met bijv. GGD supporter van
Gezond Krimpen (etc) kan ieder gemeente er zijn eigen kleuring aan geven.
Er blijkt ook een ‘Handle with Care’ te bestaan bij Veiligheidshuis, mw. Kok ziet hierin geen probleem.
Uitdraai presentatie nieuwe Omgevingswet: mw. Baas begreep dat er wat vragen zijn over het
ondertekende preventieakkoord. We zaten met de regio wel in een ander tempo, maar inhoudelijk
leent ons akkoord zich prima om met elkaar samen te werken. Landelijk wordt dit als voorbeeld
gezien. De insteek gaat niet over interventies maar we hebben een structurele methodiek met elkaar
ontwikkeld om preventief bezig te zijn. Dus bestaat de vrijheid om de accenten die we willen leggen
op onze eigen manier te doen. Dit gaan we ook leren vanuit het factorenmodel.
Verslagen:
- Dhr. Borgonjen heeft met de staatssecretaris gesproken over de verschillende thema’s die worden
benoemd in de gezondheidsnota. Wellicht in volgende vergadering hier aandacht aan besteden?
- de actiepunten; Nu Niet Zwanger, Seksuele voorlichting VO-scholen en kinderopvang komen eerst
ambtelijk terug.
De verslagen worden vastgesteld.
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2.

Presentatie gehoorschade vrijetijdsgeluid – Imco Janssen
Per jaar komen er 21.000 gevallen van gehoorschade door vrijetijdsgeluid bij, dit varieert tussen
lawaaislechthorendheid, piepgeluiden, vervorming van geluid of overgevoeligheid.
Een tijdelijke piep na hard geluid is een teken van gehoorschade, schade is altijd onherstelbaar.
Alleen een preventieve aanpak is zinvol.
De maatschappelijke kosten kunnen geraamd worden op enkele miljarden; mentale effecten,
leerproblemen, depressie, maar ook arbeidsmogelijkheden verminderen aanzienlijk.
WHO heeft een lijstje van wanneer geluid nog veilig is (leeftijd + aantal dB + tijdsduur)
Afgelopen jaar is er een convenant getekend voor evenementenmakers en poppodia met daarin een
maximaal geluidsniveau bij bepaalde leeftijden. Bij 18+ mag het geluid op maximaal 103dB en dat is
schadelijk. Er wordt van uit gegaan dat iedere bezoeker zelf oordoppen bij zich heeft, maar daar zijn
ook slechte bij (schuimdopjes). Veel jongeren geven aan wel eens (tot vaak) last hebben na luisteren
van muziek.
In principe zou het in de APV wettelijk geregeld kunnen worden om maximaal 85dB te handhaven,
maar bezoekers willen het geluid ‘ervaren’. Een andere manier kan zijn dat festivalorganisaties
moeten aangeven hoe ze bij hun evenement het gehoor van de bezoekers gaan beschermen. Bijv.
door een geluidsbegrenzer ophangen zodat bezoekers kunnen zien dat de muziek te hard staat. En
een oordoppenplicht bij vergunningen insteken.
De komende jaren willen we met informatiepakketten naar scholen en ook verder uitzoeken waarom
jongeren zich zo blootstellen aan geluid - misschien speelt alcohol een rol.
Er zijn materialen beschikbaar voor wie er mee aan de slag wil in de eigen gemeente en er bestaat
een app waarmee je zelf het aantal dB kunt checken.

3.

WMO-toezicht / Jaarplan 2020 en rapportage 2019 – Muzaffer Yuksekyildiz en Marian Meeuwsen
In de afgelopen jaren zijn alle zorgaanbieders persoonlijk bezocht of administratief beoordeeld. De
meeste aanbieders hadden hun zaken niet op orde. Ook het melden van calamiteiten aan toezicht
wmo is vaan niet op orde. Er worden nu incidenten opgevraagd en bijeenkomsten voor nieuwe
aanbieders georganiseerd. WMO-toezicht is door de inspectie gecomplimenteerd.
Voor 2020 wordt de veiligheid en organisatie van de nachtopvang in de regio onderzocht. Ook
worden Zuidwester en Sjaloom zorg herbeoordeeld en is er capaciteit voor 4 onderzoeken op basis
van signalen.
WMO-toezicht wil meer investeren in samenwerking met gemeenten, maar ook meegeven hoe
gemeenten zelf kwaliteit van ondersteuning door zorgaanbieders kunnen beoordelen en daarop
sturen. Het verkrijgen van informatie van de gemeenten verloopt moeizaam; dhr. Yuksekyildiz vraagt
de wethouders of zij er misschien voor kunnen zorgen dat het sneller gaat.
Andere aandachtspunten zijn dat er geen zicht is op het aantal pgb-aanbieders in de regio, men heeft
zorgen over de kwaliteit, er zijn maar een paar zorgaanbieders die melding maken van calamiteiten
en het is niet mogelijk om opvolging te geven aan alle signalen.
Er moet een herziening komen van de contracten toezicht wmo.

4.

Invoering WVGZZ – Hester vd Blink
Op 1 januari is de WVGGZ live gegaan en er zijn meteen meldingen binnengekomen. Van de 12
meldingen zijn er 9 doorgezet.
Positief aan de kant van de zorgmachtiging is dat samenwerking tussen meldpunt, verkennend
onderzoek en wijkteams in Rotterdam voor grote professionalisering heeft gezorgd. Meldingen
worden goed overgedragen als er geen acute zorg nodig is.
Knelpunt aan de niet-acute kant is dat de techniek – logischerwijs - in deze eerste fase nog een
hobbel is. De koppeling met openbaar ministerie komt op een later moment.
Aan de acute kant zijn de hoorgesprekken op gang gekomen. Tot en met vorige week waren er dat
88 in Rijnmond. Knelpunt is ook hier ict/Khonraad (er zijn steeds updates).
Uit het eerste periodiek overleg kwam dat de meerwaarde van het voorgesprek nog steeds niet
helemaal wordt ingezien.
Een verandering is dat niet alleen bij positief advies contact met de wethouders wordt gevoerd, maar
ook bij negatief advies (1/3 van het totaal) kunnen zij uit bed worden gebeld. Er wordt nu gekeken
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naar hoe dit meer pragmatisch kan worden aangepakt. Ook voor de betrokkene die dan naar huis
kan. Wenselijk is dat in geval van crisis altijd wordt toegewezen.
5.

Kaderbrief GGD-RR – Kees Quak
Het beeld van de begroting 2021 is redelijk te overzien, de bijbehorende kaderbrief is een wettelijke
verplichting, deze wordt door het AB vastgesteld en kan naar de gemeenteraden.

6.

Extra agendapunt: Stand van zaken Coronavirus – Annemieke de Raad arts M&G
In lijn met de WHO is er nu in Nederland maximale respons. Er worden maatregelen getroffen voor
als het virus in Nederland komt. GGD heeft kweekteams en outbreak-managementteam en is 24/7
bereikbaar, voorbereidingen worden getroffen voor (thuis)isolatie en quarantaine.
Quarantaine is het afzonderen van niet-zieke personen (thuis of extern, mensen die contact hebben
gehad met iemand met het virus), isolatie is het afzonderen van zieke personen (thuis of in speciale
ziekenhuiskamers). Dit kan ook verplicht met politiedwang.
Er moet een locatie voor opvang van 30 tot 60 personen worden gevonden. Opvang is maximaal 14
dagen, laag complex, binnen 24 uur operationeel.
Medisch inhoudelijk blijft de GGD aan zet, maar bestuurlijk is het nu overgegaan aan de
Veiligheidsregio.
Mocht er een vermoeden zijn, neem eerst contact met de GGD op. De incubatietijd is 5 dagen.
Verdenkingen van Coronavirus zijn er als iemand tenminste 38 graden koorts heeft èn hoest of
kortademig is èn direct of indirect contact heeft gehad met China.
Preventie bestaat uit goed handen wassen/ontsmetten. Alle informatie is op de website te vinden en
deze is altijd gevalideerd.
Er is geen grote reden tot onrust, maar de uitbraak kan nog wel een paar maanden duren. Er wordt
aan een vaccin gewerkt, maar het testen duurt een paar maanden.
De door de GGD gestuurde memo’s worden aan het bestuur gericht, maar zijn nadrukkelijk ook
bedoeld voor de raden, verzoek aan de aanwezigen deze zelf door te zetten. Mw. Baas zegt toe dit er
ook expliciet bij te laten zetten. (actie)

7.

Rondvraag en sluiting
In Goeree-Overflakkee wordt binnenkort een dialoogavond 5G gehouden, dhr. Bruggeman vraagt op
welke termijn er duiding verwacht mag worden van de GGD. Mw. Baas vertelt dat het bij de DPGRaad aan de orde is geweest, maar er is landelijk geen eenduidige informatie.
De kaderbrief wordt aan Schiedam verzonden. Mw. Roopram wil graag nog eens benadrukken dat zij
op gemeentelijk niveau deze taakstelling hebben, zij hoopt dat hier in de toekomst meer rekening
mee gehouden wordt.
De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende overleg is op 16 april 2020, Stadhuis Rotterdam.
ACTIELIJST

Datum
afspraak

Actie

Actie door:

5 dec 2019

Begrotingsproces 2022, uitnodiging aan AB om mee te denken.
Planning: zomer 2020

S. Baas

5 dec 2019

Wvggz terugkoppeling eerste weken. Planning februari 2020

H. van den Blink

5 sept 2019

T.b.v. kinderopvanginspectie notitie maken voor het rijk inzake de
100%-eis en stapelen van regels. Planning februari 2020.

N. Vlaar
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