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01.

GGD Rotterdam-Rijnmond
Mw. S. Baas
directeur
Dhr. C. Quak
uitvoerend secretaris
Mw. I. van Soest
notulist

Rotterdam, voorzitter
Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Capelle ad IJssel
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Krimpen ad IJssel
Lansingerland
Nissewaard
Ridderkerk
Schiedam
Vlaardingen
Westvoorne

Afgemelde bestuurders Mw. C. Bronsveld-Snoep Maassluis
Afwezig -Gasten --

Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen: -

02.

Bespreking actualiteit rond het Coronavirus door Saskia Baas
Bij infectieziektebestrijding werkt nu een team van bijna 300 personen waar dat er normaliter
ongeveer 30 zijn. Momenteel vlakte de curve af, maar neemt de incidentie toe in verzorgingshuizen,
ondanks de maatregelen die daar getroffen zijn. Een deel van deze mensen wordt niet zo ziek dat ze
naar het ziekenhuis moeten, maar heeft wel zorg nodig. Een afweging is ook; waar doe je medisch en
waar doe je menselijk goed aan. Zij maken soms in eenzaamheid en afzondering deze ziekte door.
Binnen de GGD is er een heel team om de instellingen te ondersteunen en te adviseren en omdat het
een A-ziekte is krijgen we alle meldingen binnen. Er wordt voorbereid voor verdere opschaling, ook
intramuraal en in een aantal extra zorglocaties (bijv. Ahoy).
Wel speelt de discussie over beschermingsmiddelen. De richtlijnen welke middelen noodzakelijk zijn
bij welke handelingen staan op de RIVM site. IC-verpleegkundigen werken in volledige bepakking,
maar dat is niet voor alles nodig. Die uitleg is wel nodig om mensen in de zorg gerust te stellen.
Er wordt zeer laagdrempelig getest en er zijn ook nog steeds voldoende persoonlijke
beschermingsmiddelen voor waar dat ook echt nodig is.
De roep in de samenleving is nu te kijken naar versoepeling, maar we moeten blijven monitoren
welke maatregelen afgeschaald kunnen worden.
Dhr. Borgonjen vraagt of de testcapaciteit voldoende is als de regering een app gaat uitrollen. Mw.
Baas merkt op dat de apps vooral moeten gaan helpen bij bron- en contactonderzoek. Testcapaciteit
is er meer dan voldoende en ook zijn beschermingsmiddelen en uitleg verzorgd zodat instellingen zelf
kunnen testen. Daarachter zit een aantal labs, zoals Starlab, een teststraat bij Maasstad en de
teststraat van de GGD zelf kan nog verdriedubbeld worden. Het enige constraint is dat er voldoende
testmateriaal beschikbaar moet blijven (swabs e.d.).
Op de vraag van mw. Roopram welke afspraken zijn gemaakt in de kinderopvang, antwoordt mw.
Baas dat we landelijk beleid volgen en ook daarop adviseren. Met de uitbreiding van vitale beroepen
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en versoepeling van maatregelen zal de druk toenemen om meer zorgpersoneel te testen. De gaan
er van uit dat het testbeleid dan ook aangepast wordt.
Mw. Roopram merkt op dat mensen met luchtwegaandoeningen extra kwetsbaar zijn en dat
houtstook hierin een complicerende factor is. Kan GGD actief aan inwoners van de regio vragen nu
niet te stoken? Mw. Baas zal laten uitzoeken of daar landelijk, vanuit GGD Nederland, een advies
over gegeven kan worden.
Wijkverpleegkundigen is een lokaal ingekochte taak, mw. Jaarsma is benieuwd of daar binnen de
regio coordinatie op is. Mw. Baas zegt dat de werkgever zorgdraagt voor zijn personeel. Alle
werkgevers zijn geinformeerd over het handelingsperspectief.
De aanwezigen bedanken mw. Baas voor haar inspanningen in deze crisis.
Dhr. De Langen zegt toe de VNG-brief te delen over hoe om te gaan in deze coronatijd met de
financiering van het gemeentelijke gesubsidieerde zorgveld.
Zorgaanbieders maakten zich zorgen omdat er veel vraaguitval was en in zo’n cruciale tijd als deze
willen we niet dat ze omvallen. Het rijk heeft gevraagd zorgaanbieders door te betalen zoals
gebruikelijk. Dat willen we doen, maar we willen ook kijken of zorg op andere manieren kan worden
aangeboden en hier hebben we financiele steun bij nodig. De drie afspraken die hieromtrent zijn
gemaakt staan in de brief die dhr. De Langen via dhr. Quak zal laten doorsturen aan het AB.
In het kort:
Alle maatregelen die zorgaanbieders moeten nemen die zijn verbonden aan de crisis / RIVMmaatregelen, neemt het rijk op zich. Zoals een schip dat voor daklozen beschikbaar is gesteld.
Tweede afspraak is rechtmatigheid van ondersteuning die wordt geboden. Nu dagbesteding dicht is
kan er misschien beeldbellen ingesteld worden. En de derde afspraak waar dhr. De Langen voor
heeft gevochten is dat het zou kunnen dat als wij nu doorbetalen op ons gebruikelijke niveau terwijl er
minder zorg wordt geleverd, dit zou kunnen leiden tot zorguitstel en dat de vraag later extra
terugkomt. Vraaguitstel wordt nu in ieder geval genoemd in de brief en we moeten hier voor de zomer
afspraken over maken, maar we hebben nog geen bedrag.
Met coulant declareren proberen we zorgaanbieders overeind te houden, maar het is dan dus niet de
bedoeling dat ze gebruik maken van de NOW-regeling.
Samen met deze brief zal dhr. De Langen ook de lijn die Rotterdam daarvoor op schrift heeft gesteld
vertrouwelijk delen.
03.

Jaarverslag 2019
Uit ambtelijke afstemming bleek dat dit een hamerstuk kan worden. Mw. Roopram kan er mee
instemmen maar wil graag een toelichting op het feit dat Barendrecht voor inspectie kinderopvang
geld terug krijgt. Dhr. Quak licht de werkwijze hiervoor toe, bijv. dat een instantie waar inspecties voor
zijn aangevraagd ondertussen is gesloten, maar hij zal deze vraag specifiek voor Barendrecht
neerleggen bij collega’s kinderopvang (actie).
Allen gaan akkoord met het Jaarverslag 2019

04.

Begroting 2019 toelichting door dhr. Quak
Dit is het derde jaar van de vierjaarsbegroting, conform afspraak wordt dan alleen indexatie
toegepast. Vroeger had iedere gemeente een eigen indexatie, maar er is in het verleden afgesproken
een gezamenlijke indexatie toe te passen die jaarlijks wordt afgegeven door de
gemeentesecretarissen.
Er is op 31 maart een vraag van Albrandswaard gekomen over dit percentage van 1,4% indexatie,
helaas was er toen door Corona geen tijd om dit te bespreken. De Veiligheidsregio heeft hierover wel
een gesprek gehad met de burgemeesters en daar is het voorstel gedaan om deze vraag voor een
nullijn mee te nemen in de procedure van de zienswijze. Aangezien de raad dan de kans krijgt zich
uit te spreken over de begroting. In juni kunnen we dan hier een besluit over nemen.
Zonder een voorsprong hierop te nemen, indexatie is een doorrekening, dus we zouden het dan over
een bezuiniging hebben. In 2015 hebben we als GGD 3,4% meer bezuinigd dan nodig was (totaal
18.4%) en is afgesproken alle toekomstige bezuinigingen eerst te verrekenen met dit percentage.
De procedure is dat de begroting nu in het AB is geweest, nu gaat deze naar de gemeenteraden voor
een zienswijze. In de vergadering van juli wordt de begroting al dan niet vastgesteld met de
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zienswijzen erbij, dit geheel moet dan voor 1 augustus naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland
gestuurd worden. Deze procedure geldt voor iedere gemeenschappelijke regeling.
Het verzoek om akkoord betreft dus of de begroting doorgestuurd kan worden naar de raden.
Alle aanwezigen gaan akkoord.
Gevraagd wordt of de huidige coronacrisis niet een versteviging van taken van IZB zou betekenen in
de toekomst.
Dhr. Quak geeft aan dat in de begroting afgesproken is dat we onderdeel van gemeente Rotterdam
zijn en er geen verrekening plaatsvindt. Bij de mexicaanse griep is destijds rijksfinanciering gekomen
voor de meerkosten. Vooralsnog staat overeind dat we in principe op basistaken geen verrekening
doen, maar in deze uitzonderlijke situatie weten we nog niet wat we gaan doen en wat het rijk doet.
Afgesproken wordt om dit bij de opstelling van de nieuwe vierjarencyclus mee te nemen. En voor nu
tijdens de eerste vergadering na de zomer een eerste inzicht te geven (actie)
05.

Rondvraag en sluiting
Dhr. De Langen lijkt het goed om als wmo wethouders samen te inventariseren welke inspanningen
er zijn in de zorgverzekeraarsregio’s in ons gebied voor afspraken op het gebied van ouderen,
preventie en ggz.
Voorgesteld wordt dit ambtelijk te inventariseren en in de vergadering van juli te vergelijken. Voor
deze bijeenkomst ook het verzoek een afspraak te maken tussen de bestuurlijke trekker van de vier
regio’s om dit te bespreken.
Mw. Roopram verzoekt of bij volgende digitale overleggen ook de ambtenaren een link toegestuurd
kunnen krijgen om de vergadering bij te wonen.
De voorzitter sluit de vergadering.

ACTIELIJST
Datum
afspraak

Actie

Actie door:

16 apr 2020

VNG-brief en de lijn van Rotterdam doorsturen aan AB
(dhr. De Langen stuurt deze aan dhr. Quak)

K. Quak

16 apr 2020

Vraag Barendrecht verrekening inspecties kinderopvang doorspreken

K. Quak

16 apr 2020

In AB van juli eerste inzicht corona-kosten geven
PM: meenemen in de nieuwe vierjaarsbegroting

agenda

16 apr 2020

In AB van juli ambtelijke inventarisatie afspraken ouderen, preventie
en ggz.
Voor AB van juli bestuurlijk overleg

agenda

5 dec 2019

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

S. Baas

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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