gemeenschappelijke regeling
Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Verslag: I. van Soest
Ic.vansoest@rotterdam.nl

Aan: de leden van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Concept verslag

Naam overleg: Algemeen Bestuur GGD RR
Datum overleg: 27 juni 2019

Locatie: Beurs WTC Rotterdam

Aanwezige bestuurders
Dhr. H. van der Velde
Mw. M. van Ginkel
Mw. R. Roopram
Dhr. M. Wilson
Dhr. B. Bruggeman
Dhr. A. Timm
Mw. A. van Tatenhove
Dhr. L. Franzen
Mw. J. Silos-Knaap

Hellevoetsluis plv. voorzitter
Albrandswaard
Barendrecht
Capelle ad IJssel
Goeree-Overflakkee
Krimpen ad IJssel
Lansingerland
Ridderkerk
Vlaardingen

Brielle
Rotterdam
Schiedam
Westvoorne

Afwezig
Dhr. W. Struijk
Nissewaard
Mw. C. Bronsveld-Snoep Maassluis
Dhr. C. Quak
uitvoerend secretaris
Gasten
--

GGD Rotterdam-Rijnmond
Mw. S. Baas
directeur
Dhr. A. Houtman
plv. uitvoerend secretaris
Mw. I. van Soest
notulist

08.

Afgemelde bestuurders
Dhr. B. van Ravenhorst
Dhr. S. de Langen
Mw. P. van Aaken
Dhr. W. Borgonjen

Opening, vaststelling agenda, mededelingen, verslag vorige vergadering
De voorzitter heet dhr. Franzen welkom als de nieuwe wethouder van Ridderkerk.
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld.
De stukken t.b.v. de minister zijn meegestuurd, afgesproken wordt alle vragen te bewaren voor het
volgende overleg, als dhr. Borgonjen er weer bij is.
Willemijn Lamoré, teammanager Gezondheid en Milieu deelt het booklet Gezonde Leefomgeving uit.
Een aantal relevante onderwerpen zijn o.a. eikenprocessierups, gezonde leefomgeving,
omgevingswet, luchtvervuiling, frisse scholen. Op al deze onderwerpen kan team Gezondheid en
Milieu de regio adviseren.

09.

Naar een lokaal / regionaal preventieakkoord – door Olger van Griensven
De notitie met het procesvoorstel vanuit het regionaal Kernteam is ter informatie meegestuurd. Na de
intentie van 4 april is een aantal stappen gezet. Collega’s hebben besproken hoe zo’n regionaal
preventieakkoord er uit zou kunnen zien.
Zowel in de regio als in Rotterdam merkt dhr. Van Griensven de neiging om vooral met de ‘usual
suspects’ afspraken te maken; CJG wel, maar een Albert Heijn niet. Tot nu toe bleef de
samenwerking bij het bij delen van ervaring en inzichten. M.b.v. de stuurgroep en Pharos/Gezond In
wordt nu gewerkt aan integraliteit en samenwerking. De zoektocht loopt nog naar waar willen wij ons
op binden, hier gaan we de komende tijd nog een slag op maken.
Afgesproken is thema’s te benoemen en initiatieven in gemeentes in waarde te laten. Er is een
werksessie gepland om inhoudelijk te verdiepen wat er allemaal kan.
In het voorstel is afgesproken om 5 december de eerste schetsen van het akkoord te hebben. Ook
wat betekent dat in capaciteit, mensen en middelen.
Dhr. Van Griensven verzoekt akkoord te geven op het proces (de inhoud moet nog worden verdiept)
en suggereert dat Rotterdam inzake bemensing misschien nog iets kan betekenen, in hoeverre is er
een capaciteitsvraagstuk?
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Dhr. Wilson merkt op wel behoefte te hebben aan extra capaciteit. Ten aanzien van het proces zou
hij willen weten of er een tekenmoment komt. Dit blijkt nog niet zo concreet aan de orde te zijn
gekomen, maar de ambitie is er. De bedoeling is wel dat er zorgverzekeraars aan tafel komen, maar
voor Rotterdam vallen deze feitelijk ook onder de ‘usual suspects’. Dhr. Van Griensven merkt op het
juist interessant te vinden om samen met Albert Heijn een Lekker Fit week neer te zetten, of samen te
werken met de RET of Sparta etc. Ook sport en JOGG-gemeenten kunnen ingezet worden.
Dhr. Wilson vraagt in hoeverre randgemeentes kunnen aanhaken op bepaalde campagnes op het
gebied van gezondheidszorg; bijv. de Rotterdamse SOA-campagne.
Dhr. Van Griensven weet dat de Kernteamleden op de hoogte zijn van de Rotterdamse campagnes,
maar het is goed om mee te nemen hoe we hier concreet invulling aan kunnen geven, dit wordt
meegenomen in het Kernteam.
Conclusie: over het algemeen is er wel behoefte aan extra capaciteit en de aanwezigen zijn het eens
met het voorstel.

10.

Begroting 2020 vaststellen (incl. zienswijzen)
Alle aanwezigen gaan akkoord met de Begroting 2020

11.

Presentatie Verwarde personen – Cees Jan Jacobs en Babette van Viegen
Deze presentatie vervalt i.v.m. ziekte. Op agenda voor het volgende overleg.

12.

Integrale afstemming over huiselijk geweld en kindermishandeling – Katrien de Vaan
Er ligt een concrete vraag over de wijze waarop integrale afstemming moet gebeuren. De presentatie
kan eventueel een volgende keer op verzoek alsnog worden gegeven.
Op de vraag dit onderwerp standaard op de AB-agenda van het VHRR te zetten merkt dhr.
Bruggeman op dat er ook een Kind In De Keten overleg is waar afstemming mee kan worden
gezocht. Daar zit het OM ook bij. Verder wordt opgemerkt dat de afstemming met jeugd(hulp) zowel
ambtelijk als bestuurlijk goed vorm moet krijgen. Het AB stemt met aandacht voor deze opmerkingen
in met het voorstel.

13.

Presentatie Fraudeaanpak in het kader van WMO-toezicht – Esther van Oosten
Deze presentatie vervalt doordat de wethouders anders 1 uur moeten wachten. Op agenda voor het
volgende overleg.

14.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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ACTIELIJST
Actie

Actie door:

4 april 2019

Tarief kinderopvang is nog niet bekend. Afgesproken wordt dat er in
de begeleidende brief naar de raad hiervoor aandacht gevraagd
wordt.

Kees Quak

4 april 2019

Regionaal Preventieakkoord: organiseren van een technische sessie
En voor 27 juni een schets klaar hebben

Rotterdam

4 april 2019

Vanuit elke subregio 1 bestuurlijke partner aanbrengen

regiogemeenten

Datum
afspraak
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