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Afwezig -Gasten -Marian Meeuwsen - hoofd WMO toezicht

Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
In Goeree-Overflakkee is vorig jaar verdeeld over twee maanden een rioolwateronderzoek gedaan
naar drugsgebruik. De uitslagen zijn nogal schokkend; een vier keer zo hoog speedgebruik als in
Amsterdam. Weliswaar is er in de maanden dat het onderzoek liep veel toerisme, maar het is
wegduikgedrag om het daarop te gooien. Een beleidsnota ligt klaar, er komt een dialoogavond in de
raad en het Trimbos gaat er ook naar kijken.
Tot nu toe zat Goeree-Overflakkee meer op de preventiekant, dit verschuift nu naar meer handhaven
en zorg, hiervoor is een beleidsambtenaar vrijgemaakt.
Een dergelijk onderzoek is overigens vrij kostbaar, Goeree is een van de eerste kleine
plattelandsgemeenten die dit doet. Het is niet duidelijk of het een heel grote groep is met klein
gebruik, of een kleine groep met groot gebruik. Er liggen in Goeree-Overflakkee geen mensen in de
goot, dus daar is niet veel zicht op. Het onderzoek is door Moedige Moeders aangevraagd en ze
bleken gelijk te hebben.
Iedere gemeente kan een dergelijk onderzoek aanvragen, dhr. Bruggeman zal het rapport delen met
de aanwezigen.

02.

Bespreking actualiteit rond het Coronavirus door Saskia Baas
De GGD is nu 6 maanden bezig met de coronacrisis; in de tweede week januari is begonnen met het
eerste OMT. In eerste instantie wat luchtig, maar al na 2 weken werd het ernstiger. Mw. Baas geeft
een groot compliment aan de GGD organisatie, in omvang zijn we een grote regio, maar een kleine
GGD organisatie. We slaan ons er goed en gedegen doorheen. Na de hausse in Brabant zijn wij de
regio die daarna met de meeste besmettingen en uitbraken te maken had. Daardoor is veel werk
verzet moeten worden, we hebben ook wel dingen moeten laten schieten, maar geen grote
rampspoed.
Presentatie (zie bijlage bij dit verslag):
Blad 1; ontwikkeling van aantal positieve meldingen per dag. Iedereen met klachten kan zich nu laten
testen, maar alleen met klachten! Preventief testen, c.q. een ‘coronabriefje voor de vakantie’ halen is
onzin. Na juni zien we een toename van aantal positieve testen, maar dit komt omdat we nu iedereen
testen.
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Er zit nog wel iets van een stijgende lijn in. Dat het blijft rondwaren is bijna onontkoombaar. Tot nul
besmettingen gaan is onmogelijk in Nederland. In het noorden zijn wel duidelijk minder besmettingen.
Het aantal overledenen is een vlakke lijn gebleven. Dat veel meer vrouwen positief testen is logisch
omdat die meer in de zorg werken. Over de leeftijdsverdeling: vooral in de oudere leeftijdspopulatie;
zorg- en verpleeghuizen zijn de uitschieter. Buiten die sector is het relatief rustig gebleven in de zorg.
Aantal testen en uitslagen: een beetje verontrustend is het dat we relatief veel positieve uitslagen
hebben vergeleken met landelijk. In een aantal gebieden is verspreiding hoger dan gemiddeld in de
rest van Nederland. De driehoek van risicogroepen is: kwetsbare personen, - locaties en – situaties.
Zo zijn verpleeghuizen, anders dan ziekenhuizen, een woonomgeving. Kwaliteit van leven heeft daar
meer aandacht dan kwaliteit van de zorg. Men kijkt vanuit een andere invalshoek. Dit laat onverlet dat
je de basis op orde moet hebben en daar wordt nu hard aan gewerkt. Er wordt nu wel gereageerd op
de bezoekbeperking, maar dat was toen nodig om de boel op orde te krijgen. Ze verdienen wel een
pluim.
We kunnen nu nog niet vergelijken met Europa, maar door cultuurverschillen ligt dit ook lastig; in
Spanje is het bijvoorbeeld normaal om oma’s en opa’s in huis te hebben. Wat we in ieder geval
geleerd hebben; in aanpak van infectieziekten is de bezoekregeling een van de onderdelen in een
totaal. Je moet kijken naar het systeem dat je hebt om te voorkomen dat het zover komt.
Een (zorg)organisatie heeft zelf de verantwoording om de maatregelen te treffen die nodig zijn, daar
kunnen ze ons wel om advies over vragen. Het netwerk moet op orde zijn, de PBM voorraad, wie
moet je bereiken bij de GGD, wat doe ik als er een besmetting is, crisisplannen op orde. Vervolgens
is het aan RIVM en GGD om goede surveillance and early warning systemen op orde te hebben. We
kijken nu wat voor soort systemen kunnen we hiervoor bouwen; door rioolwateronderzoek
bijvoorbeeld, of als we in een gebied een verheffing zien, dan doen we bron- en contactonderzoek.
Vroegsignalering is heel erg belangrijk – snel onderzoeken, opsporen en handelen – dan kun je een
uitbraak voorkomen.
Waar zien we risico’s: familieclusters, bepaalde typen bedrijven (bijv. voor arbeidsmigranten, slecht
geventileerde ruimtes, disco’s) en waar veel beweging is (toerisme).
Toerisme is ook de verantwoordelijkheid van de sector zelf – als er een besmetting is en gasten daar
2 weken in quarantaine moeten is een camping niet zo handig, ook je huisjes zijn dan niet meer vrij
voor verdere verhuur. Daar moeten ze over nadenken.
We vertrouwen nu op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, werkgevers en organisaties. Dat
is spannend.
We horen nu dat veel mensen naar de oranje landen gaan, tegen het reisadvies in. Als mensen dat
wel doen moeten ze twee weken thuis blijven, maar we controleren dat niet. Bij de intelligente
lockdown hebben we ook op mensen vertrouwd. We kunnen niemand dwingen zich aan de
maatregelen te houden, dat is een punt van zorg.
Er is aandacht voor religieuze evenementen: offerfeest, kleurenfeest, kerkbijeenkomsten – dan
verwachten we weer clusters. In AB Veiligheidsregio is het onderwerp evenementen aan de orde
geweest, mw. Baas zou hier terughoudend bij zijn, maar dat is aan gemeentes zelf.
Bij besmetting van een leerkracht hebben we bijv. gezien dat directeuren de school dicht doen. Daar
moeten we aandacht aan besteden als de scholen weer opengaan.
We zijn nu in een andere fase van de crisis, ook in de governance meer terug naar de plekken waar
het hoort. Maar we zijn er niet van af en moeten een programmaorganisatie inrichten rondom corona,
met gemeenten, AB, veiligheidsregio etc. Er wordt nu gewerkt met drie schaalbare poten;
uitvoeringsorganisatie, bron- en contactonderzoek en callcenter. Dan uitbraakmanagement (scholen,
religies, feesten), en data- en beleidsteam. Het hele data intelligenceteam zal steeds meer
informatiegestuurd gaan werken. Er zit een stevige control-organisatie op, dus dat is een financieel
zware post. We gaan bij VWS de rekening indienen. Dinsdag is overleg tussen GGD-en, VNG en
VWS, dan weten we meer.
Mw. Roopram vindt aandacht voor familiebijeenkomsten belangrijk; religieuze feesten, maar ook
grote trouwerijen. Dit is een zorgpunt. Zij suggereert dat mensen van verschillende achtergronden
misschien eens mee kunnen denken.
Mw. Baas zegt dat in RBT is afgesproken met PRIOR contact op te nemen, zij zal dit meteen
doorgeven.
Er wordt weer ingezet op vaccineren, dit gaan huisartsen doen. In het griepseizoen verwachten we
ook een hausse aan testen, we lopen het risico dat het dan opveert.
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Mw Baas vertelt dat er een webinar nu wordt ontwikkeld door GGD, dit is bedoeld voor bestuurders,
raden, zo breed mogelijk, om bijgepraat te worden. Bijna een technische sessie.
We willen dit na de zomervakantie gelijk doen, graag zo breed mogelijk inzetten. Belangrijk is te
vermelden dat dit webinar over de inhoud gaat, bijna een technische sessie, niet over geld etc.
De voorzitter vraagt of mw. Baas de dank van het AB wil overbrengen aan de GGD.
03.

Begroting 2021, definitieve vaststelling
In zienswijzen is specifiek aandacht gevraagd voor de indexering. Ook is aandacht gevraagd voor de
kosten van covid-19, hiervoor verwachten we compensatie van het rijk. Zodra dit inzichtelijk is wordt
het gedeeld. Dit staat ook op de agenda van het AB van 8 oktober. Bij die vergadering willen we ook
inzicht geven in toezicht kinderopvang, dit onderdeel heeft last van het niet doorgaan van productie.
Wat er aan productie niet gedaan is betaalt GGD doorgaans terug, maar al die mensen zitten er wel
in. Dit gaan we eerst ambtelijk nog bespreken.
In het algemeen gaan gemeenten akkoord met de indexering, behalve Albrandswaard en
Vlaardingen. Mw. Van Ginkel geeft aan natuurlijk veel waardering te hebben voor de werkzaamheden
van de GGD, maar gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om de financien op orde te houden
en dat is een bijna onmogelijke taak. Het gemeentefonds is niet voldoende om uitgaven te dekken.
Gepleit wordt om in overleg te gaan om een nullijn aan te houden en kosten niet te laten stijgen.
De vorige keer is ook over indexering gesproken. Deze GGD zit al behoorlijk aan de onderkant. Dhr.
Borgonjen stelt voor wel op dit moment de begroting vast te stellen, maar misschien wel eens goed
kijken naar hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. Mw. Van Ginkel wil wel in die werkgroep
plaatsnemen.
Mw. Baas merkt op waar efficiency bereikt kan worden zullen we dat doen. Wel een
winstwaarschuwing; we zijn de kleinste gemeenschappelijke regeling, maar qua productinhoud lukt
het ons om een stevige deuk in een pak boter te slaan. Er moet aandacht komen voor de publieke
gezondheidstaak. Zoals het nu gefinancierd wordt is het houdbaar.
We hebben een minister die ons als uitvoeringsorganisatie ziet en dat vereist veel meer investering in
dit domein. Er is een ministerie voor nodig om dit te blijven doen. Met gemeente Rotterdam en de
Veiligheidsregio is het ons gelukt om te blijven staan, maar regulier was ons dat niet gelukt. Dat moet
op het netvlies staan.
De begroting wordt unaniem vastgesteld, met de aantekening dat er behoefte is aan duiding van
covid-kosten. In oktober komt dit op de agenda van het AB.

04.

Eerste tussentijdse rapportage 2020
Ter kennisname. Is akkoord.

05.

WMO toezicht contractverlening toezicht wmo; ter bespreking door Marian Meeuwsen
Eind dit jaar loopt het contract wmo-toezicht af. In het voorliggende stuk is te lezen dat men tevreden
is met de dienstverlening tot nu toe en gevraagd wordt wat de wensen voor de toekomst zijn; op deze
manier doorgaan of uitbreiden? Voorgesteld wordt uit te breiden, dit komt op het AB van 8 oktober
terug.
Mw. Roopram merkt op dat destijds gesproken is over het vergroten van bekendheid bij instellingen
om actief te melden. Dit blijkt nu niet zo te zijn. Ook bij wijkteams is het onbekend. Het is belangrijk
hierop in te zetten en ook extra inzet op beschermd wonen.
Er wordt geinventariseerd op de drie opties; er wordt 2 keer voorkeur uitgesproken voor optie 1, twee
keer voor 2, drie keer voor optie 3 (inclusief Rotterdam).
Als optie 3 gekozen wordt, dan gaat de prijs omhoog. Dat moet dan wel een unaniem besluit zijn.
Er wordt besloten een klankbordgroep te houden voor deze beslissing. Mw. Silos wil hierin wel
plaatsnemen. Dhr. Franzen draagt Leon Soeterbroek aan. Mocht laatstgenoemde niet kunnen dan wil
mw. Roopram wel zitting nemen.

06.

Terugkoppeling overleg bestuurlijke trekkers zorgverzekeraarsregio’s
Al eerder is op landelijk niveau gevraagd afspraken te maken tussen zorgverzekeraars en regio’s, op
de thema’s preventie, ggz en ouderen. In onze regio is de samenwerking best acceptabel, maar we
moeten voldoen aan landelijke afspraken. De bestuurlijke trekkers (Leon soeterbroek, mw. Van
Aaken en dhr. De Langen) zijn bij elkaar gekomen om het namens de regio in te gaan bedden. Er is
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gekeken naar het opstellen van een samenwerkingsagenda, deze wordt na de zomer vormgegeven.
Dan moet er een overlegtafel met zorgverzekeraars komen om 2 of 3 keer per jaar die agenda te
bespreken. Op actualiteiten die spelen, maar ook uitwisseling van data, innovaties etc.
We zien ook dat het niet vanzelf gaat en dat we feitelijk een trekker / projectleider nodig zouden
hebben. Het voorstel aan het AB is om hiervoor subsidie aan te vragen bij een subsidiepotje dat nog
bij de Provincie ligt.
Volgens dhr. De Langen maken we een hele goede kans om die subsidie ook te krijgen. Het is
overigens geen GGD-aangelegenheid, maar een opdracht vanuit het Rijk om die afspraken te maken,
dus het moet los van de GGD belegd worden.
Wel is het op het Preventieakkoord ook een thema, vandaar dat het hier ook besproken wordt.
Mw. Van Ginkel is benieuwd of het ons geld gaat kosten als we de subsidie niet krijgen. Geantwoord
wordt dat het dan weer hier besproken wordt.
Een projectleider is belangrijk, anders is niemand er van in deze regio. De subsidieaanvraag is
financieel gezien risicoloos. Als we het niet doen worden we straks aangesproken door het rijk en dan
krijgen we een opdracht.
Afgesproken wordt een subsidieaanvraag in te dienen.
05.

Rondvraag en sluiting
Complimenten worden overgebracht aan de GGD in het kader van de coronacrisis.
De voorzitter sluit de vergadering.

ACTIELIJST
Datum
afspraak

Actie

9 juli 2020

Subsidieaanvraag bij Provincie doen voor projectleider samenwerking
zorgverzekeraars

9 juli 2020

Bijeenkomst klankbordgroep betr opties wmo toezicht (mw. Silos dhr.
Soeterbroek en/of mw. Roopram)

9 juli 2020

Op agenda AB 8 oktober:
Inspectie kinderopvang, covid-19 kosten, indexering, wmo toezicht

K. Quak

9 juli 2020

Rapport rioolwateronderzoek delen met AB

Dhr. Bruggeman

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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