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Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 19 november 2020
Locatie: beeldbellen via Microsoft Teams

Volgende vergadering:
18 februari 2021

1. Opening en vaststelling agenda


Voor de derde keer vergadert het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland
(GGD NOG) online. Van deze openbare AB-vergadering is een livestream uitgezonden, die
terug te zien is op de website van de GGD.

2. Verslag vergadering d.d. 30 september 2020


Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen


Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat GGD NOG voor het jaar 2021 onder
repressief toezicht staat (lichtste vorm van financieel toezicht).



De vergaderdata van het AB voor 2021 zijn vastgesteld: 18 februari, 8 april, 8 juli en 18
november. Dit is steeds op een donderdag, aanvang 14.15 uur.



De GGD biedt het plusproduct coördinator gezondheid statushouders. De colleges hebben
hierover onlangs een brief ontvangen.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19


In aanvulling op de toegezonden informatienota heeft de directeur publiek gezondheid,
mevrouw J.J. Baardman, enkele actuele ontwikkelingen toegelicht:



De laatste weken worden minder besmettingen met COVID-19 gemeld. De GGD voert het
bron- en contactonderzoek weer op de gewone, volledige manier uit. De testcapaciteit
wordt steeds verder opgeschaald. Op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
inventariseert de GGD de commerciële teststraten in de regio.



De COVID-projectorganisatie van GGD NOG staat inmiddels en kan steeds beter
meebewegen met de ontwikkelingen.

5. Stand van zaken producten GGD NOG


Vanwege de coronacrisis zijn vanaf begin maart 2020 de reguliere taken van de GGD
geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen. Vanaf 1 september jl. heeft de GGD de
reguliere taken weer opgepakt. De stand van zaken bij de verschillende producten is
geïnventariseerd.



Het dagelijks bestuur stuurt een samenvatting van de inventarisatie - via de colleges van
burgemeester en wethouders - aan de raden van de gemeenten.

6. Uitkomsten bespreking auditcommissie


De auditcommissie van het AB heeft met de accountant gesproken over de Managementletter 2020 en de financiële verwerking van de COVID-bestrijding. De rapportage van de
accountant was positief.
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7. Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatieprogramma


In de programmabegroting 2021 staat dat de inwonerbijdrage voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vooralsnog gelijk blijft aan 2020, afgezien van indexering.
Eerst moet helder zijn welke inwonerbijdrage nodig is, nadat alle wijzigingen in 2020 en
2021 zijn doorgevoerd.



Inmiddels is duidelijk welke extra werkzaamheden, inclusief financiën, nodig zijn. Het
dagelijks bestuur (DB) heeft voorgesteld om de meerkosten in rekening te brengen bij de
21 gemeenten, waarvoor de GGD het Rijksvaccinatieprogramma uitvoert als onderdeel
van jeugdgezondheid.



De meeste gemeenten zijn akkoord. Enkele gemeenten hebben grote bezwaren tegen het
besluitvormingsproces en de financiën. Het DB heeft vastgehouden aan het voorstel. In
een stemming heeft het AB heeft ermee ingestemd, met meerderheid van 16 leden die
voorstemmen met gezamenlijk 71 gewogen stemmen en 2 leden die tegenstemmen met
gezamenlijk 8 stemmen.



Over 2021 komt er hierdoor voor de 21 betrokken gemeenten een eenmalige bijdrage
voor hogere lasten rijksvaccinatieprogramma en de toevoeging van de meningokokken
ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen.
Bij de begroting 2022 beslist het AB over het structureel opnemen van de bijdrage in de
inwonerbijdrage jeugdgezondheidszorg.

8. 2e Bestuursrapportage 2020 en 3e begrotingswijziging 2020


Het AB heeft kennisgenomen van de 2e Bestuursrapportage 2020. Over dit jaar wordt een
saldo van 0 verwacht. Belangrijk is dat alle (extra) kosten die GGD NOG maakt voor de
bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS, ook het inhalen van achterstanden.



Het AB heeft de 3e begrotingswijziging 2020 vastgesteld, waarin de financiële gevolgen
van de rapportage zijn verwerkt.

9. 1e Wijziging begroting 2021


De vastgestelde Programmabegroting 2021 is uitgewerkt in de Productenraming 2021.
Daarbij zijn de budgetten per programma veranderd. Het AB heeft 1e wijziging van de
begroting 2021 vastgesteld, waarin dit is verwerkt, die. Op de inwonerbijdragen heeft dit
geen invloed.



Daarnaast heeft het AB kredieten beschikbaar gesteld tot € 383.000 voor het doen van
investeringen in 2021.

10. Normenkader 2021


Het AB heeft het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2021 vastgesteld. Hierin staat de
wet- en regelgeving die relevant is voor het financiële beheer van de GGD.



Het DB komt met voorstellen over de uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording
in de nieuwe vorm vanaf het verslagjaar 2021.

11. Rapportage Archief KPI's GGD NOG 2018-2019


Als toezichthouder heeft de gemeentearchivaris van de gemeente Apeldoorn een
rapportage over het informatie- en archiefbeheer bij GGD NOG uitgebracht. Het DB heeft
ingestemd met de aanbevelingen uit de rapportage. Er komt een verbeterplan.
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12. Voortgang takendiscussie GGD


Bij de behandeling van de GGD-begroting heeft een aantal gemeenten gevraagd om een
takendiscussie voor de GGD. Het DB heeft hierbij het voortouw genomen en een bestuurlijke werkgroep ingesteld.



Het AB heeft kennisgenomen van de procesaanpak, die een extern adviseur heeft
opgesteld. AB-leden hebben daarbij aandachtspunten meegegeven.



Het raadplegen van gemeenteraden is gepland in maart/april 2021.

13. Presentatie onderzoek Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis


GGD NOG doet onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de
inwoners in de regio. De GGD doet dit aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden
van het burgerpanel ‘NOG Beter Weten’



Om de kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis in kaart te brengen heeft de GGD
verdiepende analyses uitgevoerd. Hierin worden de negatieve neveneffecten op mensen
die in de verdrukking komen en mogelijke maatregelen zichtbaarder.

14. Rondvraag en sluiting


AB-lid E. Schepers (Winterwijk) heeft aandacht gevraagd voor de brief van de GGD over
de bijdragen van gemeenten aan het GGD-aanbod jeugdgezondheid adolescenten. Het DB
komt hierop terug.

U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD
Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD (www.ggdnog.nl , klik op
Professionals, Gemeenten/GGD en gemeenten en dan Vergaderingen).
Van de AB-vergadering van 19 november 2020 staat een opname op de website van GGD NOG.
U vindt daar ook geluidsopnamen per agendapunt.
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 19 november 2020 om 13.30 uur,
Locatie: eigen locatie deelnemers (beeldbellen via
Microsoft Teams)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
donderdag 18 februari 2021

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), M.H.H. van Haaren
(Berkelland, tot agendapunt 14), E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer
(Brummen, vanaf agendapunt 3 ), E.J. Huizinga (Doetinchem),
S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter),
M.E. Companjen (Harderwijk), F.M. Hospers (Hattem), H.J. Berkhoff (Heerde),
H. van Zeijts (Lochem), G.J.M. Mijnen (Montferland, t/m deels agendapunt
13), P. Teeninga (Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek, t/m
agendapunt 7), J. Hoenderboom (Oost Gelre, vanaf agendapunt 2),
M.A. Overduin-Biesma (Oude IJsselstreek, tot agendapunt 14), G. Koops
(Putten Montferland, t/m agendapunt 12), W.I.J.M. Vrijhoef (Voorst),
E.S.F. Schepers-Janssen (Winterswijk), M. ten Broeke (Zutphen), M. Besselink
(DB GGD / Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, vanaf agendapunt 2
t/m 6);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), I.M. Coenen-van der Burg (manager
publieke gezondheid), T. Nijland (directiesecretaris);
bij agendapunt 13: M. van Doorn-van Atten (onderzoeker)

Afwezig:

H. de Haan (Ermelo)

Verzendlijst:

AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij wijst erop dat van deze openbare ABvergadering een livestream wordt uitgezonden. Ook vraagt mevrouw De Waard aandacht voor
de online-vergaderregels. In een ronde langs de deelnemers wordt de zichtbare en hoorbare
aanwezigheid van AB-leden vastgesteld. Mevrouw Mijnen en de heer Teeninga nemen voor
het eerst deel aan een AB-vergadering en stellen zich kort voor.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 30 september 2020

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat GGD NOG voor het jaar 2021 onder
repressief toezicht staat (lichtste vorm van toezicht).
b. De gemeenteraad van Nunspeet heeft op 29 oktober 2020 de heer P. Teeninga (CU)
benoemd als wethouder. De heer Teeninga heeft o.a. publieke gezondheid in portefeuille
en is AB-lid van de GGD. Hij is de opvolger van G. van den Berg.
c. Het DB heeft de vergaderdata van het AB voor 2021 vastgesteld 18 februari, 8 april, 8 juli
en 18 november. Dit is steeds op een donderdag, aanvang 14.15 uur.
Begin 2021 komen er extra AB-bijeenkomsten over de takendiscussie GGD.
d. De GGD biedt het plusproduct coördinator gezondheid statushouders. De colleges hebben
hierover onlangs een brief ontvangen.
Mevrouw Van Haaren merkt op dat de gemeente Berkelland positieve ervaringen heeft
met de coördinator gezondheid statushouders van de GGD.
Mevrouw Schepers, de heer Teeninga, de here Blaauw en mevrouw Timmer geven aan dat
hun gemeenten, resp. Winterswijk, Nunspeet, Bronckhorst en Brummen, geen behoefte
hebben aan inkoop van dit plusproduct.
Mevrouw De Waard stelt voor dat de gemeenten dit verder ambtelijk doorgeven aan de
GGD.

Het AB neemt de mededelingen a. t/m d. voor kennisgeving aan.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
In aanvulling op de toegezonden informatienota licht mevrouw Baardman enkele actuele
ontwikkelingen toe:
 De laatste weken worden minder besmettingen met COVID-19 gemeld. De GGD voert het
bron- en contactonderzoek weer op de gewone, volledige manier uit.
 De testcapaciteit wordt steeds verder opgeschaald. Op dit moment heeft de GGD
voldoende capaciteit voor de gevraagde testen, maar de voor de komende verruiming van
het testbeleid is meer capaciteit nodig.
 Op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inventariseert de GGD de
commerciële teststraten in de regio. Alle capaciteit is welkom, maar moet wel voldoen aan
de eisen.
 De COVID-projectorganisatie van GGD NOG staat inmiddels en kan steeds beter
meebewegen met de ontwikkelingen.
De heer Companjen is benieuwd hoe het staat met het melden van positieve testuitslagen
door commerciële teststraten. Het zou ook moeilijk zijn deze door te geven aan de GGD.
Mevrouw Baardman antwoordt dat wordt gewerkt aan een landelijke oplossing. GGD NOG
heeft nu een tijdelijke oplossing geregeld. Eis is dat de teststraat zelf de melding doet en niet
de geteste burger.
De heer Blaauw vraagt naar het naleven van quarantaine in het geval van besmetting van
huisgenoten zonder zelf klachten te hebben.

2

6

Mevrouw Baardman licht toe dat het kabinet hiervoor nieuwe regels heeft aangekondigd. Die
wacht GGD NOG nu af. Tot dan gelden de huidige regels.
De heer Krooneman vraagt of de Nederlandse laboratoria inmiddels net als de Duitse 7x24
werken.
Mevrouw Baardman gaat ervanuit dat de laboratoria alle oplossingen voor vergroting van de
capaciteit inzetten. GGD werkt met het laboratorium van Gelre ziekenhuizen en het Duitse
Eurofins. Beide hebben goede doorlooptijden. Bij de sneltesten zal de infrastructuur moeten
worden aangepast.
De heer Cziesso heeft uit uitspraken van bewindspersonen begrepen dat straks mensen
maandelijks kunnen worden getest.
Mevrouw Baardman geeft aan dat GGD NOG de uitwerking van de adviezen van het OMT
hierover afwacht.
Mevrouw De Waard uit haar waardering voor de inzet van de GGD. Dit is geen kleine klus.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken rondom aanpak coronavirus bij GGD NOG.

5. Stand van zaken producten GGD NOG
Mevrouw De Waard zegt dat het DB het toegezonden groeidocument Stand van zaken
producten GGD een goede manier vond om de gemeenten te informeren.
De heer Kroonman vraagt een toelichting op de meerkosten van het inhalen van
achterstanden.
De heer Schwebke licht toe dat de minister van VWS heeft toegezegd ook de kosten te
vergoeden van het inhalen van achterstanden die bij GGD’en zijn ontstaan door COVID-19.
Veel GGD’ers zijn vanaf maart 2020 ingezet voor de bestrijding van COVID-19. Het later inhalen
van de ontstane achterstanden vraagt extra capaciteit die dan op de begroting drukt. Zoals het
er nu uitziet, heeft dit geen invloed op de inwonerbijdrage van de gemeenten aan de GGD.
Mevrouw De Vos zegt dat het toegezonden document een mooi inzicht geeft. Zij wil graag
verduidelijking van de genoemde risico’s.
Mevrouw Baardman licht toe dat inmiddels zo’n 90% van de GGD-medewerkers weer terug is
naar hun reguliere werkzaamheden en dat de COVID-projectorganisatie voor 90% uit
medewerkers van Randstad en Active Living bestaat. De GGD houdt goed bij welke extra
kosten worden gemaakt en zij verwacht geen financiële risico’s. Maar daarbij geldt altijd het
voorbehoud dat dit is op basis van de afspraken nu.
Het AB neemt kennis van de inventarisatie van de stand van zaken van de producten van de
GGD tijdens de coronacrisis.

6. Uitkomsten bespreking auditcommissie
De heer Cziesso verontschuldigt zich dat de auditcommissie de Managementletter 2020 heeft
besproken met de accountant, terwijl deze normaalgesproken eerst in het dagelijks bestuur
wordt besproken. De rapportage van de accountant was positief overigens. De bespreking ging
vooral over de financiële verwerking van de COVID-bestrijding.
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Mevrouw De Waard verzoekt de Noord-Veluwse AB-leden om voor de auditcommissie een
opvolger aan te wijzen voor de heer Companjen, die is doorgeschoven naar het DB.
Het AB neemt kennis van de mondelinge rapportage van de auditcommissie.

7. Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatieprogramma
De heer Schwebke licht het voorstel toe. Voor de bijstelling van de inwonerbijdrage 2022 komt
er nog een uitgebreide berekening.
Mevrouw Timmer zegt dat de gemeenten Brummen is overvallen door dit voorstel. De
gemeente verkeert financieel in slecht weer en dit voorstel komt zo niet door te raad. Bij de
takendiscussie over de GGD hoort ook om te bekijken hoe de begroting niet verder oploopt.
Mevrouw Schepers gaat voor een deel mee in dit betoog. Het gevraagde bedrag kan niet meer
mee in de begroting van de gemeente, maar het is een beperkt bedrag. Daarom zoekt
mevrouw Schepers nu een oplossing, maar dit had eerder moeten worden gecommuniceerd.
De heer Krooneman onderschrijft dit laatste.
Mevrouw Overduin ondersteunt de vorige sprekers. Dit had eerder benoemd moeten worden.
Verder zegt zij dat de inkomsten van de gemeenten in het Gemeentefonds niet leidend
moeten zijn.
De heer Schwebke licht toe dat de GGD in de berekening uitgaat van de reële kosten. Het
overzicht van inkomsten uit het Gemeentefonds is op verzoek van het DB als onderbouwing
toegevoegd. De berekening voor de overheveling in 2019 naar de gemeenten is al gemaakt in
2017. Toen is al gezegd dat zou worden gekeken of dit past.
Mevrouw Timmer zegt dat een rapport van Berenschot aangeeft dat de gemeente Brummen
anderhalf keer zoveel aan volksgezondheid en jeugdgezondheid uitgeeft dan er hiervoor in het
Gemeentefonds binnenkomt. Hier zit ongemak. Het principiële punt is om eerst de
takendiscussie af te ronden. Er zijn vele kleine bedragen.
De heer Ten Broeke heeft inhoudelijk geen probleem met het voorstel, maar het probleem is
wel dat de gemeente Zutphen nu alsnog dekking moet zoeken. De heer Ten Broeke zoekt een
tussenoplossing voor 2021, zoals het inzetten van de reserve van de GGD. Hij wil dan voor
2022 een goede systematische afspraak maken.
De heer Van Zeijts zegt dat er vanuit Lochem geen bezwaren zijn, ook niet over het proces. De
gemeente verwerkt dit in een aanpassing en ziet het RVP als een kerntaak.
Mevrouw Mijnen zegt dat Montferland de bijdrage al wel had meegenomen in de begroting.
De heer Blaauw geeft aan dat Bronckhorst dekking in de begroting heeft opgenomen.
Mevrouw Overduin sluit zich aan bij de woorden van de heer Ten Broeke.
Mevrouw De Waard zegt als vertegenwoordiger van Epe dat het een ongemakkelijk proces is,
en dat de GGD hiervan ook wel heeft geleerd. Epe gaat zoeken naar een oplossing.
De heer Hoenderboom zegt dat Oost Gelre akkoord gaat, al is het proces minder mooi.
De heer Huizinga sluit zich namens Doetinchem hierbij aan.
De heer Wikkerink doet dit ook namens Aalten.
De heer Hospers zegt dat Hattem akkoord is.
De heer Berkhoff is het eens met de her Van Zeijts. Het voorstel komt niet onverwachts, want
het is bij de Programmabegroting 2021 aangekondigd. Heerde gaat akkoord.
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De heer Koops stemt in met het voorstel . met begrip voor de collega’s die met een kritische
gemeenteraad te maken hebben. In Putten is het bedrag uit het Gemeentefonds nog niet
uitgegeven.
Mevrouw Vos is niet blij met de verhoging, maar zoekt wel een oplossing. Zij zal met schroom
instemmen.
Mevrouw Timmer wijst op het voorstel van de heer Ten Broeke om de reserve van de GGD in
te zetten.
De heer Ten Broeke licht zijn voorstel toe. Een aantal gemeenten is hiermee geholpen. Hij
roept de andere gemeenten op hiervoor te kiezen.
Mevrouw De Waard vraagt de heren Cziesso en Schwebke om een eerste reactie. Zij wil wel
graag nu een besluit nemen.
De heer Cziesso heeft zich bewust afzijdig gehouden van deze discussie, omdat het de
gemeente Apeldoorn niet raakt.
De heer Schwebke licht toe dat alles kan, maar het putten uit de reserve van de GGD alleen
leidt tot uitstel. Later moeten de gemeenten de reserve immers weer aanvullen tot de
afgesproken norm. De heer Schwebke heeft begrip voor de achtergronden, maar deze
oplossing heeft niet zijn voorkeur.
De heer Cziesso benadrukt dat het bij het aanvullen van de reserve om de 21 gemeenten zou
gaan, omdat Apeldoorn geen jeugdgezondheidszorg afneemt.
De heer Huizinga wijst op de woorden van de heer Berkhoff, dat het voorstel eerder is
aangekondigd. Hij begrijpt de overwegingen van de heer Ten Broeke en mevrouw Timmer, en
stelt voor dat het dagelijks bestuur het voorstel nader bespreekt.
Besloten wordt dat het dagelijks bestuur tijdens de presentatie bij agendapunt 13 de
vergadering verlaat en zich beraadt op het voorstel over de bijdrage RVP. Zie verder hieronder
bij agendapunt 7. Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatieprogramma (vervolg).

8. 2e Bestuursrapportage 2020 en 3e begrotingswijziging 2020 (nazending)

Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2020, met als belangrijkste bevindingen:
a. de 2e Bestuursrapportage 2020 heeft een saldo van 0;
b. de GGD heeft reguliere taken voor een groot deel opgepakt en een start gemaakt
met het inhalen van de opgelopen achterstanden;
2. de 3e begrotingswijziging 2020 vast te stellen, met als belangrijkste onderdeel:
a. alle (extra) kosten die GGD NOG maakt voor de bestrijding van COVID-19 worden
vergoed door VWS, ook het inhalen van achterstanden. Hierdoor kan de reserve
vervallen die bij de 1e Bestuursrapportage 2020 is gevormd voor het inhalen van
achterstanden.

9. 1e Wijziging begroting 2021
De heer Cziesso licht toe dat de begroting 2021 nog wel zal veranderen.
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De heer Schwebke vult aan dat de GGD de ontwikkelingen nauwlettend volgt en goed vastlegt.
Hij verwijst ook naar het groeidocument Stand van zaken producten GGD, dat is besproken bij
agendapunt 5.
Het AB besluit:
1. de 1e begrotingswijziging van de begroting 2021 vast te stellen;
2. kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 383.000 voor het doen van
investeringen in 2021.

10. Normenkader 2021
De heer Berkhoff vraagt of de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 gevolgen heeft voor de
GGD.
De heer Nijland licht toe dat de belangrijkste bepaling uit deze wet voor de GGD gaat over het
adviseren van de burgemeester bij ontheffingen van coronaregels. Hij ziet geen relatie met het
financieel beheer, zodat deze wet niet in het normenkader hoeft te worden opgenomen. Wel
is van belang dat er een landelijk controleprotocol komen voor de verantwoording van de
COVID-kosten.
De heer Cziesso zegt dat de gesprekken op landelijk niveau hierover nog lopen. Het rijk en de
accountants zijn nog zoekende.
De heer Schwebke licht toe dat GGD NOG met de eigen accountant in overleg is over de
verantwoording van de COVID-kosten. Hij verwacht dat het algemeen bestuur hierover in
februari 2021 een voorstel bespreekt.
Het AB besluit:
1. het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2021 vast te stellen;
2. voorstellen over de uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording in de nieuwe
vorm bij GGD NOG afwachten.

11. Rapportage Archief KPI's GGD NOG 2018-2019

Het AB besluit:
1. de aanbevelingen uit de rapportage van de gemeentearchivaris;
2. onze opdracht aan de directeur om in 2020 een verbeterplan en een nieuw Besluit
Informatiebeheer op te stellen.

12. Voortgang takendiscussie GGD
Mevrouw De Waard geeft aan dat een werkgroep uit het dagelijks bestuur, met externe
ondersteuning, een procesaanpak voor de takendiscussie heeft opgesteld. Het gaat niet alleen
om minder kosten, maar vooral om wat voor GGD willen we. Het algemeen bestuur en ook de
ambtenaren publieke gezondheid worden hierin betrokken. Het streven is om in maart/april
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2021 een voorstel aan de gemeenteraden voor te leggen. Daarna beslist het algemeen bestuur
definitief in mei. Mevrouw De Waard vindt het belangrijk nu deze discussie te voeren.
De heer Ten Broeke vindt de procesaanpak goed in elkaar steken. Cruciaal is dat het een
gesprek tussen gemeenten wordt en dat ziet hij nog te weinig terug.
Mevrouw De Waard zegt dat het zeker de bedoeling is dat de AB-leden onderling in gesprek
gaan. Zij zegt toe dat er voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de gemeenten.
De heer Blaauw heeft twijfels of de discussie nu moet worden gevoerd. De vorige keer had hij
begrepen dat vooral het DB aan de slag zou gaan, maar nu ziet hij dat toch externe
ondersteuning is ingehuurd. De heer Blaauw benadrukt dat hij niet een discussie wil welke
taken bij de GGD zouden moeten komen.
De heer Krooneman geeft aan dat bij de ambtenaren van de Noord-Veluwse gemeenten wat
onrust is ontstaan. Zij willen graag betrokken worden.
Mevrouw Baardman zegt dat de extern adviseur, Martin Rommers, hiermee is gestart, door
o.a. gesprekken en een enquête. Verder vindt zij het nu wel een goed moment om de
takendiscussie te voeren en om een strategische visie op GGD-organisatie te ontwikkelen.
De heer Van Zeijts verzoekt de raden goed te betrekken. In het algemeen zijn raden kritisch
over gemeenschappelijke regelingen. Hierover heeft de gemeente Lochem ook een brief
gestuurd. Van belang is wel er rekening mee te houden dat raden vaak ver weg staan van het
werk van gemeenschappelijke regelingen.
Mevrouw De Waard zegt dat het DB de raden op het netvlies heeft. Het is nu nog te vroeg en
het is nog even zoeken hoe de raden het beste kunnen worden betrokken. Input hierover is
welkom.
Mevrouw Baardman vult aan dat bewust is gekozen voor een “iteratief proces”, waarbij je
steeds kijkt of het goed gat en je kunt bijstellen. Zo is ook gereageerd op de signalen van de
ambtenaren publieke gezondheid.
Mevrouw Timmer is blij met dit procesvoorstel. Bij de genoemde invalshoek van “optimale
uitvoering van wettelijke taken” kiest zij – gezien de financiële situatie van gemeenten - liever
voor “gewoon goed” of “voldoende”.
Mevrouw De Waard stelt voor om straks in de discussie gezamenlijk vast te stellen wat
“optimaal” inhoudt.
De heer Berkhoff weet uit het verleden dat de GGD aangaf bij de uitvoering van taken al op
een minimaal niveau te zitten. Hij is er voorstander van om de discussie te voeren in de
context van de huidige participatiesamenleving. Verder verzoekt de heer Berkhoff om de
opbrengsten van eerdere discussies mee te nemen.
Het AB neemt kennis van de procesaanpak takendiscussie GGD.

De DB-leden Wikkerink, Cziesso, Huizinga, Krooneman, De Waard en Companjen, mevrouw
Baardman en de heer Schwebke verlaten tijdelijk de vergadering om het voorstel Bijdrage
gemeenten Rijksvaccinatieprogramma nader te bespreken.
Tijdens de presentatie bij agendapunt 13 komen zij weer terug in de vergadering.
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13. Presentatie onderzoek Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis
Mevrouw Coenen zegt in een inleiding op de presentatie dat vanaf de start van de COVID-crisis
de GGD heeft onderzocht hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de burgers, via
peilingen onder het burgerpanel van de GGD. De presentatie gaat over een verdiepend
onderzoek naar kwetsbare groepen in de coronacrisis. De GGD wil graag de gemeenten
ondersteunen om vervolg te geven aan de aanbevelingen uit dit onderzoek.
Mevrouw Van Doorn presenteert de uitkomsten van het verdiepende onderzoek naar
kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Zie ook de factsheet, het onderzoeksrapport (zie
website GGD) en de hand-out (bijgevoegd).
Mevrouw Van Doorn meldt dat de GGD de komende tijd nog meer onderzoeken doet,
waaronder de 5e coronapeiling onder het burgerpanel, een update van het onderzoek naar
kwetsbare groepen en een verdiepend onderzoek naar de mentale gezondheid van jeugd en
jongvolwassenen.
De heer Cziesso bepleit om de onderzoeksresultaten actiever te delen.
Mevrouw Coenen licht toe dat onderzoeksresultaten op landelijk en regionaal niveau worden
gedeeld tussen GGD’en. Landelijk is er een initiatief, met steun van VWS, om
gezondheidsmonitors tot acties te laten leiden. GGD-medewerkers brengen de factsheets ook
onder de aandacht daar waar zij komen. Daarnaast wil de GGD met gemeenten in gesprek over
wat de onderzoeksresultaten moeten betekenen voor de activiteiten voor
gezondheidsbevordering.
Mevrouw De Waard vindt het voor dit mooie onderzoek jammer dat de vergadering al in
blessuretijd is beland. Zij wil graag dat het dagelijks bestuur apart wordt geïnformeerd. ABleden kunnen per e-mail nog vragen stellen via m.vandoorn@ggdnog.nl.
Het AB neemt kennis van de presentatie in de AB-vergadering over het onderzoek Kwetsbare
groepen tijdens de coronacrisis.

7. Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatieprogramma (vervolg)
Mevrouw De Waard deelt mee dat – alles in overweging nemend - de uitkomst van het beraad
van het DB is dat het DB het voorstel in stemming wil brengen. Het voorstel was
aangekondigd, en gemeenten hadden er al rekening kunnen houden, al had het procesmatig
wellicht anders gekund.
Vervolgens gaat mevrouw De Waard over tot hoofdelijke stemming. Dit gebeurt op
alfabetische volgorde van gemeentenaam en zij begint bij de gemeente Elburg.
Gemeente

AB-lid

stemmen stemmen
voor
tegen



Elburg

S. W. Krooneman

voor

3



Epe

C.M. de Waard-Oudesluijs voor

4



Ermelo

H. de Haan

afwezig



Harderwijk

M.E. Companjen

voor

8

5

12



Hattem

F.M. Hospers

voor

2



Heerde

H.J. Berkhoff

voor

2



Lochem

H. van Zeijts

voor

4



Montferland G.J.M. Mijnen



Nunspeet

P. Teeninga

voor



Oldebroek

E.G. Vos-van de Weg

afwezig



Oost Gelre

J. Hoenderboom

voor

3



Oude
IJsselstreek

M.A. Overduin-Biesma

voor

4



Putten

G. Koops

afwezig



Voorst

W.I.J.M. Vrijhoef

voor

3



Winterswijk

E.S.F. Schepers-Janssen

voor

3



Zutphen

M. ten Broeke

tegen



Aalten

J.C. Wikkerink

voor

3



Apeldoorn

D.H. Cziesso

voor

17



Berkelland

M.H.H. van Haaren

voor

5



Bronckhorst

E. Blaauw

voor

4



Brummen

G.I. Timmer

tegen



Doetinchem

E.J. Huizinga

voor

afwezig
3

5

3
6

Na de stemming stelt mevrouw De Waard vast dat het voorstel is aangenomen.
De heer Ten Broeke geeft als stemverklaring af dat hij de hoop had op gelegenheid om andere
oplossingen te onderzoeken. Hij vindt dit jammer, want gemeenten komen nu in de
problemen en hij mist bezwaren tegen zijn voorstel. Het zou hem ook hebben geholpen het
besluit uit te leggen bij de eigen gemeente.
Mevrouw Timmer geeft als stemverklaring dat zij het niet eens is met de opmerkingen van
mevrouw De Waard. Zij vindt het jammer dat andere oplossingen niet worden onderzocht. Dit
vindt zij ook niet collegiaal tegenover gemeenten die in financieel zwaar weer zitten. Mevrouw
Timmer is hierover teleurgesteld.
Mevrouw Overduin voelde veel voor het voorstel van de heer Ten Broeke. Nu ze moet kiezen,
stemt zij voor, als second best.
Mevrouw De Waard heeft begrip voor de reacties. Het gebeurt niet vaak dat het AB in een
dergelijke situatie komt. Digitaal vergaderen maakt het gesprek ook moeilijker.
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Het AB besluit, bij meerderheid van 16 leden die voorstemmen met gezamenlijk 71 stemmen
en 2 leden die tegenstemmen met gezamenlijk 8 stemmen:
1. aan de betrokken 21 gemeenten een eenmalige bijdrage voor hogere lasten
rijksvaccinatieprogramma ad € 155.000 in rekening te brengen over 2021;
2. de bijdrage voor hogere lasten RVP voor 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage
jeugdgezondheidszorg;
3. de meningokokken ACWY-vaccinatie 14-jarigen als toegevoegd onderdeel van het RVP
vanaf 2022 in de inwonerbijdrage op te nemen;
4. voor 2021 een eenmalige bijdrage voor toevoeging ACWY-vaccinatie 14-jarigen aan RVP
in rekening te brengen.

14. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Schepers wijst op de brief van de GGD, waaruit blijkt dat een aantal gemeenten hun
bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten willen verminderen. Zij heeft er moeite mee dat
andere gemeenten dit dan zouden moeten aanvullen.
Mevrouw De Waard kent deze brief niet en verzoekt om de brief in het DB te bespreken.
De heer Nijland zegt dat dit al de bedoeling was.
Mevrouw De Waard stelt vast dat deze vergadering wat ongebruikelijk is verlopen. Zij bedankt
iedereen voor de vergaderdiscipline en de inbreng. Mevrouw De Waard sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

2020-11/01

takendiscussie GGD: extra AB-bijeenkomsten
begin 2021
Auditcommissie: opvolger aanwijzen voor de
heer Companjen.
 voorstellen over uitwerking rechtmatigheidsverantwoording in nieuwe vorm
 voorstel controleprotocol voor
verantwoording COVID-kosten
Bespreken brief GGD over gemeentelijke
bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten

2020-11/02
2020-11/03

2020-11/04

Wie

Gereed

Noord-Veluwse ABleden
DB

18 febr. 2021
18 febr. 2021

DB
DB

18 febr. 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en
Oost-Gelderland op 18 februari 2021,

……………………………………..
namens de directeur,
de directiesecretaris,

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20201126
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Algemeen bestuur
Overlegdatum

18-2-2021

Agendapunt

3

Ingekomen stukken
a.

Burgemeester A. Vermeulen (Zutphen) en burgemeester O. van Dijk (Oude IJsselstreek) willen
graag de wethouders zorg van de VNOG bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het zorg en
veiligheidshuis. Zij verzoeken dit in het AB van GGD NOG te kunnen doen. Het dagelijks
bestuur heeft ermee in dit te agenderen in de AB-vergadering van 8 april 2021, in 20 max. 30
minuten.
Voorstel: in te stemmen met bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het zorg en veiligheidshuis
in AB-vergadering van 8 april 2021.

Bijlagen: -

1
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

4

Overlegdatum:

18-2-2021

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs e.a.

Informatienota
Onderwerp
Stand van zaken aanpak COVID-19

Kennisnemen van
Stand van zaken rondom coronavirus bij GGD NOG.

Inleiding
Graag informeren wij u weer over de gang van zaken in de GGD-organisatie tijdens de coronacrisis.
Hieronder gaan wij in op de belangrijkste ontwikkelingen. De directeur publieke gezondheid licht die
verder mondeling toe. Wij horen graag opmerkingen en opvattingen vanuit uw bestuur.

Kernboodschap
1. Situatiebeeld
•

•

•

Wekelijks brengt de GGD een nieuwe situatieschets uit, die op de dinsdag op de website van
GGD NOG verschijnt. GGD NOG steekt veel energie in de externe en interne informatievoorziening over coronabesmettingen, testen en de situatie in de caresector.
Eind januari 2021 is het beeld van regio Noord- en Oost-Gelderland dat de daling in het aantal
besmettingen van de afgelopen weken nog steeds doorzet. Met een besmettingscijfer van ca.
150/100.000 inwoners/week zitten we op eind januari op de grens van risiconiveau ‘zorgelijk’
naar ‘ernstig’ en nog ruim boven de gewenste signaalwaarde van 50/100.000/week (niveau:
waakzaam);
Zie voor meer informatie ook de website van het RIVM en de website met het dashboard van de
Rijksoverheid. Het dashboard van de rijksoverheid wordt nog steeds doorontwikkeld. Hierop vind
je ook regionale cijfers.

2. Landelijke ontwikkelingen
Als relevante landelijke ontwikkelingen noemen we:
• Sinds 15 december jl. tot in ieder geval 9 februari 2021 bevindt Nederland zich in de strengste
lockdown tot nu toe. Aanleiding hiervoor was de snelle toename van het aantal besmettingen.
• In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen
tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
• De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is aangenomen. Burgemeesters kunnen op grond van
deze tijdelijke wet ontheffing verlenen van landelijk gestelde groepsnormen en bij
evenementen. Vooralsnog is de epidemiologische situatie zodanig, dat burgemeester hiervan
nog geen gebruik kunnen maken.
• De minister hecht veel belang aan de doorontwikkeling van de teststrategie en opschaling van
de testcapaciteit. Dit laatste via de basistestinfrastructuur van de GGD, het aanvullende
testspoor via bedrijven en instellingen en via thuistesten. Er wordt ook gewerkt aan de
ontwikkeling en validatie van sneltesten.
1
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•

•

De eerste week van januari 2021 is het vaccineren tegen corona gestart. De eerste groep die
wordt opgeroepen betreft zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
Daarna zijn andere groepen gevolgd. Zie de bijgevoegde actuele ‘flowchart’ over de
vaccinatiestrategie.
Eind januari zijn wij opgeschrikt door het bericht over het onzorgvuldig omgaan met bijzondere
persoonsgegevens en het stelen van data uit de (landelijke) GGD-systemen. De GGD’en
begrijpen heel goed dat mensen van wie de gegevens in onze systemen zitten ongerust zijn en
vragen hebben. Zie ook de brief d.d. 29 januari aan de AB-leden.

3. Regionale ontwikkelingen
•
•
•

Vanwege de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost- Gelderland de noodverordening ingetrokken. De GRIP-4-structuur blijft
gehandhaafd.
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG, met de burgemeesters van de 22 NOGgemeenten, komt regelmatig bijeen om de coronasituatie te bespreken. Hierbij informeert de
directeur publieke gezondheid ook over het “geneeskundig beeld”.
De GGD heeft het AB VNOG in januari 2021 enkele keren geïnformeerd over de covid-vaccinaties
in de regio (zie ook hieronder bij onderdeel 6).

4. Testen
•
•
•

•
•
•
•

De GGD heeft teststraten in Apeldoorn (2), Harderwijk, Heerde, Zelhem, Zutphen en
Winterswijk. De teststraten zijn 7 dagen per week open van ’s ochtends tot in de avond.
Opschaling van testen is wenselijk in verband met de diverse varianten en de toenemende
behoefte naar preventief testen.
De capaciteit bedraagt 4.692 testen per dag; dit is ook de maximale laboratoriumcapaciteit. Er
worden aanzienlijk minder testen aangevraagd dan er aan capaciteit beschikbaar is. De GGD
moet opschalen naar 5.395 testafnames per dag. De helft hiervan betreft sneltesten. Hoe de
exacte opschaling en diversiteit aan testen zal plaatsvinden onderzoekt de GGD nog. De eerste
sneltest die waarschijnlijk wordt toegevoegd is de ademtest (Spironose).
Vanaf eind januari beoordeelt het Eurofins laboratorium in Rijswijk de uitslagen van de
afgenomen testen. Deze hoeven niet meer naar Duitsland. Dit levert veel tijdwinst op van
monsterafname tot uitslag.
Zorg- en onderwijspersoneel kan zich met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in
de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen.
Voor specifieke gevallen heeft de GGD een mobiel testteam beschikbaar, dat in de thuissituatie
testen kan verrichten.
Sinds 6 januari is het testbeleid voor kinderen aangepast. Ouders van kinderen t/m 12 jaar
wordt verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende
meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus.

5. Bron- en contactonderzoek
•
•

Er worden nog steeds nieuwe medewerkers opgeleid voor het doen van bron- en
contactonderzoek.
Dagelijks bekijkt het covid-team de werkvoorraad en bepaalt het de werkwijze. Afhankelijk van
het aantal besmettingen kan het bron- en contactonderzoek worden af- of opgeschaald.

6. Vaccinatie
•

•

Op vrijdag 15 januari 2021 is GGD NOG gestart met het geven van coronavaccinaties. De GGD
heeft intensief contact met communicatieadviseurs van de zorginstellingen (via Taskforce
zorgcontinuïteit). Meer informatie over het vaccineren staat op de website van de GGD.
De eerste vaccinatielocatie van GGD NOG is sporthal Mheenpark in Apeldoorn. De eerste 6
weken worden 415 prikken per dag gezet, conform de landelijke richtlijn.
2
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•

•
•
•
•

De werkgevers in de zorg zijn verantwoordelijk voor het motiveren en uitnodigen medewerkers
voor vaccinatie. Medewerkers plannen afspraak zelf in via een landelijk callcenter en kunnen zelf
kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen.
De GGD is verantwoordelijk voor een geschikte locatie, de logistiek en het (medische) personeel
ter plekke om de vaccinaties te geven.
In de week van 25 januari is het vaccineren van de doelgroep senioren gestart. Op de
vaccinatielocatie in Apeldoorn heeft GGD NOG op 26 januari onder toeziend oog van de
nationale en regionale pers de eerste drie senioren in Nederland gevaccineerd.
We beginnen met de 90+ en 85+ die in staat zijn om naar een vaccinatie locatie van de GGD te
komen. De senioren die dit niet kunnen, of die in bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis wonen,
worden door de huisarts gevaccineerd.
De GGD heeft een “Roadmap vaccineren” opgesteld tot en met augustus. Op basis van de
aantallen die de GGD moet/mag vaccineren als regio en de vereisten die landelijk gesteld
worden aan op te richten locaties, is een schema gemaakt van welke locaties we wanneer gaan
openen in Noord- en Oost-Gelderland. Wij streven naar realisering van het volgende
schema: januari: Apeldoorn; februari: Doetinchem, Harderwijk; maart: Zutphen,
Lichtenvoorde; april: Berkelland (Borculo) en Heerde. Vervolgens groeien we mogelijk toe naar
locatie per gemeente (van meerdere factoren afhankelijk).

7. Informatie en advies
•
•
•

Een team van medewerkers beantwoordt vragen van burgers en professionals. Ook vervult het
team Informatie en Advies de vraagbaakfunctie voor de medewerkers die bij de bestrijding van
covid-19 betrokken zijn.
De vragen over COVID-19 en de gewenste adviezen worden steeds complexer. Daarnaast is er
een forse toename van vragen over het vaccineren.
Het nieuws over de datadiefstal heeft geleid tot veel bezorgde reacties van inwoners in de regio.
GGD NOG handelt ontvangen vragen om informatie en verzoeken om inzage, verwijdering enz.
van persoonsgegevens zorgvuldig en zo snel mogelijk af.

8. Communicatie
•
•
•

•

De GGD biedt o.a. via de eigen website informatie aan burgers en professionals over het
coronavirus, het testen en het bron- en contactonderzoek. Rondom de communicatie aan
burgers werken wij samen met andere GGD’en en Omroep Gelderland.
De pers houdt veel belangstelling voor de aanpak van covid-19 en nu vooral voor het vaccineren.
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis
het knooppunt voor de 22 NOG-gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie.
Regelmatig verschijnt een RACC-update (zie bijvoorbeeld de update van 22 januari 2021)
De landelijke communicatie-aanpak moet bijdragen aan het bereiken van de vereiste
vaccinatiegraad. Het kabinet wil het algemeen publiek en specifieke doelgroepen informeren,
twijfels over veiligheid en bijwerkingen van vaccins wegnemen en desinformatie actief
bestrijden. De publiekscampagne is op 14 december jl. gestart, met radio- en tv-commercials,
dagbladadvertenties en een speciale website www.coronavaccinatie.nl. De GGD sluit waar
mogelijk aan bij deze vaccinatiecampagne.

9. Panelonderzoek
•
•

GGD onderzoekt impact corona op welzijn bevolking aan de hand van vragenlijstonderzoek
onder het panel ‘NOG Beter Weten’. Ook zetten wij de vragenlijst uit via sociale media. Iedereen
van 18 jaar of ouder uit de regio NOG kan meedoen. Zie de website van de GGD.
De volgende coronapeiling was in de eerste week van februari gepland. Vanwege de aandacht
voor de datadiefstal is dit mogelijk enige tijd uitgesteld.
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10. Organisatie en capaciteit
•

Hieronder staat een overzicht van de Covid-19 projectorganisatie (gegevens medio januari
2021).

__________________

Afdeling IZB advies / medische kwaliteit
Functies
Verpleegkundigen
IZB Artsen
Vraagbaakartsen
Administratief medewerker
Totaal

Aantal medew.
13
5
3
1
23

4

20

Afdeling Informeren & Adviseren (I&A)
Functies
Telefonisten
Administratief medewerkers
Totaal

Aantal medew.
20
11
31

Afdeling Bron- en contactonderzoek (BCO)
Functies
BCO uitvoerders
BCO begeleiders
Totaal

Aantal medew.
148
14
162

Afdeling Testen
Functies
Locatiecoördinator
Portier
Afnemer/assistent
Totaal

Aantal medew.
32
28
263
323

Afdeling Vaccineren
Functies
Aantal medew.
Locatiecoördinator
4
Portier / gastvrouw
5
Prikker / voorbereider
13
Vraagbaakverpleegkundige
3
Arts
3
Administratief medewerkers
12
Totaal
40
(NB. Dit is excl. inzet van eigen GGD personeel en dit is status begin januari. Snelle opschaling volgt.)

Overig
Functies
Projectleider COVID -19 + coördinator
Deelprojectleiders + coördinatoren
Ondersteunende diensten (FaZa, P&O, FAB, Communicatie, ICT, etc.)
Totaal

Aantal medew.
2
15
26
44

Totaal aantal medewerkers werkzaam in COVID-19 GGD NOG medio januari 2021: 623 medewerkers.

11. Financiën
•

•
•
•

Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten van de aanpak van het coronavirus. Dit betreft de
kosten voor testen, bron en contactonderzoek, klantencontactcentrum, laboratoriumkosten,
achterstanden en omzetderving (zie brief VWS d.d. 20 juli 2020 aan GGD GHOR Nederland). Elke
maand betaalt VWS een voorschot.
VWS vergoedt ook de kosten voor het vaccineren.
De GGD is druk bezig met de jaarstukken 2020, waar COVID-19 uiteraard een belangrijk
onderdeel van is.
In januari 2021 heeft GGD NOG aan betrokken medewerkers de zorgbonus covid-19 uitgekeerd,
het blijk van waardering van het kabinet voor de inzet bij de eerste coronagolf voorjaar 2020.
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•

Begin januari is voldoende duidelijkheid verkregen over de vereiste controle door de accountant
om te kunnen vertrouwen op een goedkeurende verklaring.
De financiële gevolgen voor de GGD van de nieuwe lockdown vanaf 15 december 2020 zijn nog
niet inzichtelijk (zie ook agendapunt 5). Zodra hier mee duidelijkheid over is, informeren we het
bestuur.

12. Zorgcontinuïteit
•

•
•
•

•

Afstemming met zorgaanbieders vindt plaats in de Taskforce zorgcontinuïteit regio NOG. De
directeur publieke gezondheid (DPG) en Veiligheidsregio NOG koppelen signalen terug naar rijk
en Veiligheidsberaad. De regio NOG neemt ook deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen
(ROAZ) Zwolle en Euregio (Twente). NOG valt ook onder ROAZ Nijmegen.
De situatie in de zorgsector was in december en januari zorgelijk. Veel zorginstellingen hebben
te maken met besmettingen en met knelpunten in de personeelscapaciteit. De situatie wordt de
laatste weken minder kritisch.
Bewust is gekozen om de zorg te centraliseren: de twee zorghotels in de Achterhoek en in
Apeldoorn zijn er voor alle inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. Het zorghotel in Ermelo
(De Dillenburg) gaat vooralsnog niet open.
De zorghotels in Gaanderen en Apeldoorn hebben in december aangegeven niet te kunnen
opschalen conform het regionale opschalingsplan door gebrek aan personeel. Na een dringende
oproep worden sinds 30 december militairen ingezet in het zorghotel in Apeldoorn. De directeur
publieke gezondheid heeft een dringende oproep aan de zorgorganisaties in de regio NOG
gedaan.
Inmiddels daalt het aantal besmettingen licht en is aantal plekken in de beide zorghotels ruim
voldoende is. Het blijft noodzakelijk om flexibel te zijn en snel op te kunnen schalen indien nodig

Communicatie
-

Vervolg
De GGD blijft het AB periodiek informeren over de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken.

Warnsveld, 1 februari 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Flowchart vaccinaties covid-19
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Vaccinatiestrategie*

afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van
ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.





*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continue. Start en
snelheid van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is

Afbeelding 1

2021

Q1

GGD

Q2

Q3

Q4

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
273.000
Medewerkers gehandicaptenzorg
258.000
Medewerkers wijkverpleging en Wmo
204.000

Instellingsarts

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling
155.000
Intramurale GGZ-cliënten
60.000

Huisarts

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen
met een verstandelijke beperking in een instelling
77.000
Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar**
Van oud naar jong

Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie
1.800.000

GGD / huisarts

Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar **
Van oud naar jong

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie)
7.100.000 – Van oud naar jong

Werkgever

Medewerkers
acute zorg
30.000

Zorgmedewerkers intramurale GGZ
25.000
Alle overige zorgmedewerkers

Lokale diensten
publieke gezondheid

Zorgmedewerkers BES en CAS eilanden – 7.000
Inwoners St. Eustatius en Saba, alle bevolkingsgroepen – 4.000
Inwoners (overige) BES en CAS eilanden ouder dan 60 jaar – 75.000
Inwoners (overige) BES en CAS eilanden van 18 - 60 jaar – 235.000

Vaccins

Cumulatieve geplande levering
vaccins per kwartaal (x 1mln)

Q1

Q2

Q3

Q4

BioNTech/Pfizer

2,9

10,1

16,9

19,5

Moderna

0,4

1,8

3,1

6,2

AstraZeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

4,5

14,9

24,9

35,3

Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

**De totale omvang van de groep mobiele en niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar bedraagt circa 4.300.000 personen.
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Vaccinatiestrategie*

afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van
ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.





*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continue. Start en
snelheid van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is

Afbeelding 2

Doelgroep



Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen, gehandicapten
zorg, wijkverpleging en Wmo-onder
steuning.



Doelgroepen

Vaccin B / A

Zorgmedewerkers
van verpleeghuizen
en kleinschalige
woonvormen,
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en
Wmo-ondersteuning.

Verpleeghuisbewoners en mensen
met een
verstandelijke
beperking in een
instelling.

Vaccin

Vaccin A / C

Wanneer starten

Vaccin A

Vaccin B / C

Vaccin A / B / C

Vaccin B

Vaccin C

Vaccin C / B

Zorgmedewerkers
acute zorg
ziekenhuizen (IC en
kliniek, ambulance,
spoedeisende
hulp).

Intramurale
GGZ-cliënten
en hun
zorgmedewerkers.

Thuiswonenden
vanaf 60 jaar – van
oud naar jong.

Niet mobiele
thuiswonenden
vanaf 60 jaar – van
oud naar jong.

Mensen van 18-60
jaar met een
medische indicatie.

Alle overige
zorgmedewerkers.

Mensen van 18-60
jaar (zonder
medische indicatie)
– van oud naar
jong.

Vaccin B / A

Vaccin A

Januari

Vaccin B / C

Vaccin A / C

Vaccin B

Vaccin C

Vaccin C./ A

Vaccin C

Januari

Januari

Januari

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari

Door wie

GGD

Instellingsarts /
huisarts

Werkgever

Instellingsarts /
werkgever

GGD / Huisarts

Huisarts

Huisarts

Werkgever

GGD / huisarts

Waar

Centrale locatie

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

Centrale locatie /
Huisartspraktijk

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

Januari / februari

Januari

Februari

Februari

Februari

Februari

April

Vaccin C

Mei

Verpleeghuisbewoners en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling.

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen
(IC en kliniek, ambulance, spoedeisende
hulp).

Intramurale GGZ-cliënten
en hun zorgmedewerkers.


Wanneer starten

Vaccin A / C

Doelgroep



Vaccin

Instellingsarts /
huisarts

GGD

Door wie

Werkgever

Instellingsarts /
werkgever

GGD / Huisarts

Huisarts

Huisarts

Werkgever

GGD / huisarts
Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
– van oud naar jong.

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

NB: Alle leveringen zijn onder
voorbehoud van markttoelating.

Indicatief leveringsoverzicht COVID-19 vaccins (x 1mln)
2020

2021

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

0,165

2,7

7,2

6,8

2,6

-

19,5

B Moderna

-

0,4

1,36

1,36

3,1

-

6,2

C AstraZeneca

-

4,5

5,2

2

-

-

11,7

C CureVac

-

-

2,2

2

2,2

2,2

8,6

C Janssen

-

-

3

6

2,3

-

11,3

C Sanofi

-

-

-

5,85

5,85

11,7

0,165

7,6

19,0

8,1

69,0

A BioNTech/Pfizer

TOTAAL

Centrale locatie /
huisartspraktijk

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

Mensen van 18-60 jaar
met een medische indicatie.

2022

18,2

16,1

TOTAAL

Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
– van oud naar jong.

Afhankelijkheden vaccins

Via EU: Afspraken met
6 vaccin-ontwikkelaars.
Het Europese Medicijn
Agentschap (EMA) beoordeelt of een vaccin tegen
corona veilig en effectief is.

Alle overige zorgmedewerkers.



Waar

Centrale locatie

Geschiktheid
Niet alle vaccins zijn
geschikt voor iedereen
(ouderen, kwetsbaren).
Afhankelijk van beoordeling EMA.

Levering
Hoe meer vaccins,
hoe meer vaccinaties
mogelijk. Er wordt
geleverd in tranches.

Distributie
Wijze van verpakking
en levering (-70 graden)
zijn van invloed op het
vaccineren.

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische
indicatie) – van oud naar jong.

Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.
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Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs

Informatienota
Onderwerp

Stand van zaken producten GGD

Kennisnemen van

de belangrijkste effecten van de recente lockdown op de producten van de GGD.

Inleiding

In deze informatienotitie vindt u in het kort enkele aandachtspunten voor onze producten naar
aanleiding van de recente lockdown. In november 2020 informeerden wij uw algemeen bestuur over
de stand van zaken van de producten van de GGD naar aanleiding van de coronacrisis. Met deze
informatienotitie actualiseren wij deze stand van zaken met een beknopte tussenrapportage.
Conclusies in november 2020
De belangrijkste conclusie in november 2020 was dat er voor veel taken van de GGD weinig
inhoudelijke, maar wel enkele praktische gevolgen waren. De Jeugdgezondheid heeft tot taak alle
kinderen in beeld te houden en het Rijksvaccinatieprogramma kende praktische aanpassingen.
Belangrijke gevolgen waren er zeker voor de taak Reizigerszorg. Vanwege de coronacrisis is de vraag
weggevallen.
Uit de inventarisatie in oktober/november bleek dat de gezondheidsrisico’s in verband met de nietuitgevoerde taken beperkt lijken.

Kernboodschap

Algemeen
Begin 2021 kan een aantal teams de werkzaamheden vrijwel onveranderd voortzetten. Dit betreft
vooral teams uit de Bedrijfsondersteuning en teams die vooral gericht zijn op (beleids)advisering en
onderzoek. De corona-aanpak legt wel veel druk op ondersteunende teams en op het management
De ondersteunende teams, waaronder Informatiemanagement en -advies en Facilitaire zaken, zijn
uitgebreid. Verder is uiteraard is de wijze waarop overleggen worden gevoerd nog steeds aangepast
aan de coronamaatregelen.
Een aantal andere teams ondervindt vooral enkele praktische problemen bij de uitvoering van hun
activiteiten. Met inachtneming hiervan voeren zij hun reguliere activiteiten wel uit. Voorbeelden
hiervan zijn de teams Toezicht Wmo, Forensische Geneeskunde, Maatschappelijke Zorg, TBCbestrijding, Medische Milieukunde en Advisering Publieke Gezondheid.
Daarnaast zijn er teams die nadrukkelijk gevolgen ondervinden van de meest recente lockdown.
Hieronder gaan we op deze specifieke situaties nader in.
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Specifieke situaties
De Jeugdgezondheid zat tot aan het moment van sluiting van de scholen aan het begin van de meest
recente lockdown ‘op schema’ wat betreft de reguliere werkzaamheden en het inhalen van de
achterstanden.
In hoeverre het haalbaar is om op schema te blijven is afhankelijk van de duur van de sluiting van de
scholen. De vraag is hoe lang dit nog wordt verlengd. Mogelijk moet voor JG een noodscenario
worden ingezet, waarbij de procedure voor bepaalde consulten anders wordt ingezet.
De activiteiten van het team Gezonde School kent enkele aanpassingen, maar er zijn nog steeds
scholen die om ondersteuning vragen. Ook zijn de medewerkers aan de slag met de ontwikkeling van
hun thema’s.
Het Toezicht Kinderopvang vindt aangepast plaats. Conform het landelijk advies voeren de
toezichthouders signaalgestuurd toezicht toe en houden zij ‘vinger aan de pols’ bij voorzieningen
waarover zorgen zijn. Bepaalde geplande onderzoeken gaan door wanneer daarvoor geen
locatiebezoek nodig is. Hierover vindt afstemming met de gemeenten plaats.
Wat betreft de COVID-toezichttaken kan een en ander pas starten wanneer de onderliggende
afspraken tussen GGD en gemeenten gereed zijn. Wel is er contact met houders met overbezetting in
de noodopvang. Daarnaast ontwikkelen de toezichthouders een kwaliteitsagenda.
Voor Reizigerszorg is de vraag nog steeds zo goed als volledig weggevallen. Een aantal activiteiten
echter, zoals voor b.v. nieuwkomers en overige migranten, loopt wel door. Daarvoor is verspreid over
de regio bezetting van de spreekuren ingevuld.
Het team Publieke gezondheid asielzoekers kan een deel van de activiteiten niet uitvoeren vanwege
de coronamaatregelen. Zij werken met aangepaste, digitale werkvormen. Zij onderhouden wel
regelmatig contact met de diverse locaties.
De poli-activiteiten/spreekuren van het team Seksuele Gezondheid worden zoveel mogelijk
voortgezet, maar enigszins op een lager niveau en waar nodig in aangepaste vorm. Dit geldt ook voor
de voorlichtingsactiviteiten. De huisbezoeken in het kader van Nu Niet Zwanger gaan zoveel mogelijk
door; waar nodig in aangepaste vorm.
De Doetinchem Studie liep tot 15 december (aangepast) door. Vanaf de nieuwste lockdown zijn de
werkzaamheden geheel stilgelegd.
Inzet medewerkers op vaccinatietaken
Voor de vaccinaties tegen corona zetten wij vooral extern geworven medewerkers in. We benutten
ook de mogelijkheden om reguliere medewerkers, van wie werkzaamheden zijn weggevallen of
afgenomen, in te zetten. Daarbij houden we de duur van de huidige lockdown in de gaten.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Wij blijven de stand van zaken van onze producten monitoren en informeren uw bestuur hier
periodiek over.
Warnsveld, 1 februari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
2
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Bijlagen
---
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Informatienota
Onderwerp

Takendiscussie GGD

Kennisnemen van

van de stand van zaken van de takendiscussie GGD en eventuele opmerkingen voor het vervolg mee
te geven.

Inleiding

Op 26 januari 2021 heeft de eerste online-bijeenkomst van het algemeen bestuur van de GGD NOG
voor de takendiscussie plaatsgevonden.

Kernboodschap

In de online-bijeenkomst heeft u informatie en opvattingen uitgewisseld op basis van een notitie en
dilemma’s die de procesbeleider, M. Rommers, samen met ons bestuur heeft opgesteld. Op 2 maart
is de volgende bijeenkomst. De Bestuurlijke werkgroep, met uit ons midden L. de Waard,
M. Companjen en J. Huizinga bereiden deze voor. Als u hiervoor nog ideeën en suggesties wilt
meegeven, dan horen wij die graag.
Bij de voorbereiding van de volgende AB-bijeenkomst worden medewerkers van de 22 gemeenten, in
ieder geval de ambtenaren publieke gezondheid, betrokken.
De belangrijkste volgende stappen in de takendiscussie zijn:
 2e bespreking met mogelijke opbrengst in AB (2 maart)
 3e bijeenkomst met vaststellen opbrengst in AB (8 april 2021, reguliere vergadering)
 notitie voor gemeenten gereed (half april 2021)
 bespreking gemeenteraden (april/mei 2021)
 definitieve besluitvorming in AB (8 juli 2021)
In samenhang met de bestuurlijke takendiscussie loopt een traject voor de verdere ontwikkeling van
de GGD-organisatie. De GGD werkt aan de visie op de organisatie, een uitwerking van waar de GGD
voor staat en naar centrale waarden die van betekenis zijn voor het gedrag van medewerkers. Dit
vormt de basis voor het vervolg van de organisatieontwikkeling. Besluitvorming hierover vindt plaats
in het dagelijks bestuur.

Communicatie


Voortdurend informeren en betrekken wij bestuurders en medewerkers van de 22 gemeenten en
de GGD-medewerkers.
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Vervolg


Zie bij kernboodschap.

Warnsveld, 28 januari 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-
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Algemeen bestuur
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Adviesnota
Onderwerp

Tweede begrotingswijziging Programmabegroting 2021

Voorstel

1. De tweede wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

Inleiding

U treft hierbij een voorstel aan voor de tweede wijziging van de Programmabegroting 2021. Deze
begrotingswijziging is alleen inhoudelijk van aard en heeft geen financiële gevolgen.
Begin 2020 is de Programmabegroting 2021 opgesteld. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen
geweest, waardoor de prioriteiten uit de programmabegroting niet meer up-to-date zijn. Over de
prioriteiten uit de Programmabegroting 2021 leggen wij in de Bestuursrapportage verantwoording
af. Met deze inhoudelijke begrotingswijziging leggen wij aan de actualiteit aangepaste prioriteiten
aan uw bestuur voor. Op deze manier kunnen wij in de Bestuursrapportage verantwoording afleggen
over reële prioriteiten.
In de twee bijlagen (inhoudelijke begrotingswijziging mét en zonder wijzigingen bijhouden) vindt u de
voorgestelde begrotingswijziging.

Beoogd effect

Actuele prioriteiten in de Programmabegroting 2021, waarover via de Bestuursrapportage
verantwoording wordt afgelegd.

Argumenten
1.

Per prioriteit staat hieronder een korte motivatie voor de wijziging, zoals beschreven in de
bijlagen.

Prioriteit 1:
Toevoeging van een focus op kwetsbare kinderen.
Prioriteit 2:
Ongewijzigd.
Prioriteit 3:
Uitbreiding van het RVP met vaccineren van jongens tegen HPV en het verlagen van de
vaccinatieleeftijd naar 9 jaar is voor een jaar uitgesteld.
Prioriteit 4:
Jeugdgezondheid Adolescenten wordt meegenomen in de takendiscussie en strategische visie.
1
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Prioriteit 5:
Ongewijzigd.
Prioriteit 6:
Rondom het programma Nu Niet Zwanger zijn afspraken gemaakt. Daarom is die prioriteit vervallen.
In plaats daarvan heeft de bestrijding van het coronavirus topprioriteit. Dit is op deze plaats
verwoord.
Prioriteit 7:
Ongewijzigd.
Prioriteit 8:
Toegevoegd is dat het ook om 250 kinderen gaat.
Prioriteit 9:
Ongewijzigd.
Prioriteit 10:
PrEP-zorg heeft geen specifieke prioriteit meer binnen de GGD en wordt niet meer bij de prioriteiten
in de begroting genoemd.
Prioriteit 11 (oud):
Financiering Aanvullende Seksuele Gezondheid is ongewijzigd.
Prioriteit 12 (oud):
NOG Gezondere Leefstijl richt zich meer op kwetsbare groepen die naar aanleiding van de
coronacrisis naar boven komen. Daarnaast blijft de GGD zich inzetten voor preventie en
gezondheidsbevordering voortvloeiend uit de Bestuursagenda en aansluitend aan het lokaal
gezondheidsbeleid. Ook NOG gezonder oud worden (oude prioriteit 16) wordt hierin meegenomen.
Prioriteit 13 (oud):
Is verplaatst naar prioriteit 11 (nieuw).
Prioriteit 14 (oud):
Tekst is geactualiseerd en aangevuld met het ontstaan van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd
Noord-Veluwe.
Prioriteit 15 (oud):
Ongewijzigd
Prioriteit 16 (oud):
NOG gezonder oud worden is onderdeel van prioriteit 12 (oud): NOG Gezondere Leefstijl.
Prioriteit 17 (oud):
De transitie naar een zelforganiserende GGD is ‘on hold’ gezet. In 2021 vindt – mede voortvloeiend
uit de strategische visie – een heroriëntatie op de organisatieontwikkeling plaats. Daarom wordt dit
niet meer expliciet als prioriteit genoemd, maar is dit verweven met de ontwikkeling van de
strategische visie. Zie prioriteit 15 (nieuw).
Prioriteit 15 (nieuw):
De ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende organisatiestructuur van
de GGD zijn nieuw opgenomen als prioriteit. Uw algemeen bestuur en de gemeenten zijn hierbij
betrokken.
2
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Prioriteit 16 (nieuw):
Kleine tekstuele aanpassing.
Prioriteit 17 (nieuw)
Ongewijzigd.

Kanttekeningen
1.
Er zijn geen financiële wijzigingen; in dat opzicht blijft de begroting ongewijzigd.
De begrotingswijziging heeft alleen inhoudelijke aspecten. De reden hiervoor is dat via de
Bestuursrapportage tussentijds verantwoording wordt afgelegd over de prioriteiten. Dat heeft alleen
zin als de prioriteiten zo actueel mogelijk zijn.
2.
Er zijn ook gedurende het jaar nog ontwikkelingen mogelijk.
We proberen de begroting zo actueel mogelijk te houden. De afgelopen periode zijn er zoveel
ontwikkelingen geweest, dat een aanpassing van de prioriteiten gewenst is.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties aan de inhoudelijke begrotingswijziging.

Vervolg

Na vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2021 sturen wij deze ter informatie aan het college
van gedeputeerde staten van Gelderland.

Communicatie

Gebruikelijke communicatie rond het algemeen bestuur. De raden van de gemeenten worden
geïnformeerd via het verslag van het algemeen bestuur en de samenvatting daarvan.

Warnsveld, 18 januari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Begrotingswijziging Programmabegroting 2021 – februari 2021 – met wijzigingen bijhouden
2. Begrotingswijziging Programmabegroting 2021 – februari 2021
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Wijzigingen prioriteiten Programmabegroting 2021
Hoofdstuk 7 – Programma Jeugdgezondheid
1. Doorontwikkeling jeugdgezondheid
De opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen van de gezondheid
van de gehele populatie jeugdigen in de regio. Daarnaast sluit de jeugdgezondheid
goed aan bij bijvoorbeeld CJG’s en lokale wijkteams. De GGD heeft de afgelopen 1,5
jaar de mogelijkheden onderzocht om het aanbod op onderdelen anders vorm te
geven, passend binnen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin
samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners. Het
programma ronden wij in juni 2021 af. De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid
gaat over het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van de gehele
populatie jeugdigen in de regio. De tweede opdracht is om kinderen in een
kwetsbare situatie te signaleren en hier actie op te ondernemen. De GGD heeft de
afgelopen 1,5 jaar verschillende mogelijkheden onderzocht om op onderdelen het
Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De afzonderlijke onderdelen en het gehele
pakket worden onderzocht en geëvalueerd onder verschillende stakeholders. Het
programma ronden wij in september 2022 af. De GGD werkt hierin samen met
gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners
2. Jeugddossier
In 2021 moet de GGD opnieuw het jeugddossier aanbesteden. Het gaat om het
jeugddossier voor de Achterhoek en Midden IJssel/Oost Veluwe. Op de NoordVeluwe werken we sinds 9 september 2019 met een nieuw jeugddossier. Daarin
hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de dag in hun eigen dossier
kijken.
De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats
vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.
3. Rijksvaccinatieprogramma
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hiertoe is de Wet publieke gezondheid aangepast.
Het college van burgemeester en wethouders draagt ervoor zorg, dat dit programma
wordt uitgevoerd door de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert. De
gemeenten ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds.
Uitbreiding RVP
Het RVP ontwikkelt zich. In 2020 is de meningokokken ACWY-vaccinatie ingevoerd
voor jongeren in het jaar dat zij 14 jaar worden. In 2021 breidt het RVP zich verder
uit. In dat jaar wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor
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meisjes van 12/13 jaar). Bovendien worden kinderen vanaf 2021 eerder hiertegen
gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn.
Verhoging vaccinatiegraad en informed consent
Andere Bbelangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de
vaccinatiegraad en de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure. Op
grond van de WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om
toestemming te kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten
ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde
toestemming wordt ‘informed consent’ genoemd. Landelijk is in het budget voor de
uitvoering van de vaccinaties hiermee rekening gehouden.
Financiële gevolgen
De huidige bekostiging is gebaseerd op de vaccinatiegraad van 2017. De verhoging
van de opkomst is nog niet in de inwonerbijdrage doorberekend. Dit laatste geldt ook
voor de extra inspanningen van de GGD die nodig zijn voor informed consent en het
verhogen van de vaccinatiegraad. Tot 2022 overleggen wij met gemeenten over de
extra inspanningen en de financiën.
De gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor de
uitvoeringskosten van het RVP. Voorlopig vergoedt het RIVM echter de uitbreidingen
van het RVP nog rechtstreeks aan de GGD.
Wanneer de vergoedingen voor de uitbreiding van het RVP overgaan van RIVM naar
het gemeentefonds, doen wij een voorstel voor bijstelling van de inwonerbijdrage
voor 2022. Wij nemen daarin dan ook de kosten voor informed consent en het
verhogen van de vaccinatiegraad mee.
4. Jeugdgezondheid voor adolescenten
De GGD stelt samen met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor
Jeugdgezondheid voor adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen
op het versterken van veerkracht en weerbaarheid. Daarnaast bevat het plan een
voorstel voor (gezamenlijke) financiering van de jeugdgezondheid voor
adolescentenDe GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische
visie samen met het Algemeen Bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat
betreft de financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel
van deze discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de
GGD, samen met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid
voor adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het
versterken van veerkracht en weerbaarheid.
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5. Beleid voortzetten
Voor het overige zet de GGD het beleid voort van het volgen en versterken van de
fysieke gezondheid en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de
doorgaande lijn van de jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan
bij en werkt samen met het lokale veld.
De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals
het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar,
gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

Hoofdstuk 8 – Programma Algemene Gezondheidszorg
6. Nu Niet Zwanger
Het programma Nu Niet Zwanger bestaat uit een innovatieve aanpak om kwetsbare
(potentiële) ouders te ondersteunen om regie te nemen op hun kinderwens.
De GGD biedt het programma Nu Niet Zwanger vanaf 2021 als plusproduct aan. Het
aantal deelnemende gemeenten moet vanwege de efficiency echter wel zodanig zijn
dat een voldoende schaalgrootte tot stand komt. Daarbij spelen elementen als een
minimaal vereiste formatie en de regionale functie van samenwerkingspartners
(hulpverleningsorganisaties, ziekenhuizen) een rol.
De minimale schaalgrootte is vastgesteld op 175.000 inwoners. Daarnaast moeten de
gemeenten, die samen voldoende schaalgrootte tot stand brengen, een
samenhangend gebied vormen.
Nu Niet Zwanger is een structureel programma. Het implementeren van het
programma duurt drie jaar. Om die reden dient het plusproduct voor minimaal drie
jaar te worden afgenomen.
Onze ambitie is het programma Nu Niet Zwanger eind 2021 uit te voeren in
gemeenten met een gezamenlijk inwonertal van minimaal 400.000.
6. Bestrijding COVID-19 en vaccinatie
De GGD is volop betrokken bij de bestrijding van Covid-19. Dit betreft de bron- en
contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor is
een aparte projectorganisatie ingesteld.
Inzet vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS die deze taak ook financiert.
Er is continue afstemming met GGD GHOR NL, RIVM, andere GGD’en en ketenpartners.
Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en
contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van het
advies van de gezondheidsraad.
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7. Omgevingswet en gezonde leefomgeving
De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Deze
wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het
ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.
Wij streven ernaar dat wij in 2021 bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage
leveren aan de invoering van de Omgevingswet.
8. Statushouders
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest)
voeren wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering
van de seksuele gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor
niet-statushouders. We gaan voor de inwonerbijdrage uit van een
gemiddelde van 250 kinderen en 800 statushouders per jaar met een
bandbreedte van min of plus 20%. Dit is het niveau van 2019.

9. Samenwerking forensische geneeskunde
Het is wenselijk dat wij op het terrein van de Forensische Geneeskunde
samenwerken met andere GGD’en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en
slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD’en in Oost-Nederland moet in 2021
formeel zijn vastgelegd.
10. PrEP-zorg
PrEP is een middel ter voorkoming van HIV. Vanuit het ministerie van VWS is een
subsidieregeling rond de GGD-taken bij PrEP ingesteld. Deze is bedoeld voor het
verstrekken van PrEP en begeleiden van gebruikers van PREP door de GGD. Hierin
werken wij, net als bij de subsidieregeling aanvullende seksuele gezondheidszorg,
samen met de GGD’en in Gelderland en Overijssel.
De SOA-poli levert in samenwerking met de huisartsen adequate PrEP-zorg voor 200
cliënten.
11.10.
Financiering Aanvullende seksuele gezondheid
De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid
wordt na 2021 waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de
soa-consulten, de daarmee gepaard gaande lab-kosten en de kosten voor Sense
(preventie, voorlichting, consulten etc.). VWS is in overleg met diverse partijen over
het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in 2021 de nieuwe
financieringsvorm geregeld is.
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Hoofdstuk 9 – Programma Kennis en Expertise
11. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht
geven in de gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren
om data en kennis te genereren. Daarbij werken wij samen met
academische werkplaats AGORA en andere partijen op landelijk en
regionaal niveau.
In 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassen en Ouderen 2020
beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.

12. NOG Gezondere leefstijl
Met preventie is veel gezondheidswinst te behalen. Gezondheid is een
voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. Ook de stijgende kosten
van ondersteuning en zorg vragen om versterking van preventie.
Met de totstandkoming van de Bestuursagenda 2019 - 2023 NOG Gezonder
staat de uitwerking in de subregio’s centraal. Hierbij anticiperen we op
subregionale wensen en verschillen. Daarom zetten wij in op de prioriteiten
van het Nationaal Preventieakkoord 2018: roken, overgewicht (verband
met bewegen en voeding) en problematisch alcoholgebruik.
We zoeken hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal
gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.
In de subregio Midden-IJssel/Oost Veluwe staan de thema’s roken en
gezond ouder worden centraal.
In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke thematafel ‘De
gezondste regio’ gewerkt aan een Regionaal preventieakkoord. Dit wordt
iets breder getrokken dan het landelijk preventieakkoord. Ook is men in de
Achterhoek bezig met sportakkoorden.
Op de Noord Veluwe staan preventie- en sportakkoorden centraal.
Gemeenten oriënteren zich op een ketenaanpak overgewicht jeugd en op
middelengebruik.
Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich
liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus te dempen, treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er
groepen mensen zijn die meer negatieve gevolgen ondervinden van de
Corona crisis en de bijbehorende maatregelen. Om te voorkomen dat deze
groepen nog meer nadelige gevolgen ondervinden van de maatregelen, is
nu actie nodig om aandacht te besteden aan gezond leven.
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Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidswinst te behalen,
zowel tijdens als na de corona-crisis. In de Bestuursagenda 2019 - 2023
NOG Gezonder staat de uitwerking in de subregio’s centraal. Hierbij
anticiperen we op subregionale wensen en verschillen. We gaan deze inzet
continueren en samen met gemeenten versterken om nadrukkelijker
aandacht te geven aan de gezondheid van groepen mensen die door de
corona-maatregelen hard getroffen zijn. We werken hierin ook samen met
landelijke partijen en andere GGD’ en. Daarnaast zoeken we hierbij
aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid
en het beleid in het sociaal domein.

13.1. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht
geven in de gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren
om data en kennis te genereren. Daarbij werken wij samen met
academische werkplaats AGORA en andere partijen op landelijk en
regionaal niveau.
In 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassen en Ouderen 2020
beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.
14.13.
Academische Werkplaats AGORA
In de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit
tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken, verschillende
gezondheidsprogramma’s en bij het samen leren in de praktijk. Daarnaast kan
AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de
effecten/gevolgen van de Covid-maatregelen op de gezondheid op de langere
termijn.
Naast en met AGORA is een nieuwe Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe
ontstaan. Binnen deze werkplaats is expliciet aandacht voor de gelijkwaardige
samenwerking tussen onderwijs, ouders/kinderen en zorg voor jeugd.
Het ontbreekt echter nog aan een goede infrastructuur om goed ontwikkelde
programma duurzaam te organiseren , te onderhouden en te borgen.
Op verschillende manieren spelen wij in op de aanwezige groeimogelijkheden.
1. Doorontwikkeling van beleid en leefstijlprogramma’s., denk hierbij aan
Slimmer.
2. Doorontwikkeling van evaluatie en onderzoeksmethodiek.
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3. Samen leren. Het gaat hier om het creëren van een dynamische leeromgeving
of lerende netwerken.
In de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit tot
een samenwerkingsverband waarin veel projecten van de grond zijn gekomen. Er is
onderwijs ontwikkeld voor (aankomend) professionals die werkzaam zijn in het veld
van de publieke gezondheid. Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid,
onderdeel van AW AGORA, ondersteunen we gemeenten bij beleidsvraagstukken rond
het aantonen van effectiviteit van beleid- en gezondheidsprogramma’s.
AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van veel
effectieve leefstijlprogramma’s zoals SLIMMER, ProMuscle in de Praktijk en
Smaaklessen / EU-Schoolfruit. Vaak is aan het eind van het subsidieprogramma het
leefstijlprogramma klaar voor verdere verspreiding. Het ontbreekt echter aan een
infrastructuur om dit te organiseren en te onderhouden.
Op verschillende manieren spelen wij in op de aanwezige groeimogelijkheden:
1. Doorontwikkeling van beleids- en leefstijlprogramma’s
De ontwikkeling van SLIMMER Gezonde Leefstijl naar een Gecombineerde
Leefstijlinterventie kunnen we gebruiken voor andere hierboven genoemde
leefstijlprogramma’s. Het creëren van een infrastructuur voor het beheer van
leefstijlinterventies draagt hier aan bij.
2. Doorontwikkeling van evaluatie- en onderzoeksmethodieken
Deze kennis wordt opgedaan bij de onderzoeken rond de leefstijlprogramma’s,
maar ook bij de evaluaties van beleid en programma’s binnen het
Evaluatiebureau Publieke Gezondheid.
3. Samen leren
Samen leren is dé manier om te werken aan steeds effectievere programma’s.
Om dit proces te faciliteren maken we gebruik van methodieken voor het
creëren van een dynamische leeromgeving of lerende netwerken.
15.14.
NOG Fitter en Vitaler
NOG Fitter en Vitaler richt zich op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers
van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 53 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2021 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt
geanticipeerd op de wensen van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op het
thema roken en ‘lage ses werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht
besteed aan werving, social media, een challenge in mei en een netwerkbijeenkomst
in september.
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16. NOG gezonder oud worden
Preventie helpt ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven. Zo
houden zij zo lang mogelijk de regie over hun leven. De groep ouderen wordt steeds
groter en zal een groter beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom zet de GGD in
op:
- Het herijken van een visie NOG Gezonder oud worden in samenwerking met
gemeenten en stakeholders.
- Het ontwikkelen van een duidelijk productaanbod voor de doelgroep ouderen.
Hoofdstuk 10 – Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
17. Transitie naar een open, innovatieve en zelforganiserende GGD
In 2021 blijven we werken aan het doorontwikkelen van de ondersteunende en
adviserende functies binnen de GGD. Daarbij gaat het om ondersteuning en
advisering van zowel het management als de teams.
Het resultaat is het vergroten van de interne klantgerichtheid. Het uiteindelijke doel
hiervan is dat de teams de externe klant beter kunnen dienen.
15. Ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende
organisatiestructuur van de GGD
In de eerste helft van 2021 wordt een takendiscussie gevoerd en afgerond door het
algemeen bestuur. Deze takendiscussie geeft mede richting aan de strategische visie
die deels gelijktijdig wordt ontwikkeld. De tweede helft van 2021 zal in het teken
staan van het implementeren van de besluiten uit de takendiscussie en de
strategische visie. Daarbij zal eveneens gekeken worden naar een
organisatiestructuur die passend is bij de uitkomsten van beiden

Hoofstuk 11 – Overhead
18.16.
Vervolg aan de Bestuursagenda 2019 – 2023
Waar nodig herijken we in samenspraak ij werken met gemeenten aan een nadere
uitwerking van de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij
landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van
de gemeenten. We zijn daarbij alert op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking
aan de Bestuursagenda krijgt ook in 2021 de vereiste aandacht
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19.17.
Passende informatie voor gemeenten
Wij streven naar heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als
opdrachtgever en de GGD als opdrachtnemer. Wij werken aan passende informatie
per gemeente en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door de GGD. In
2020 zijn wij bezig met het inrichten van een webpagina met informatie over onze
producten en resultaten. Dat vereist dat wij onze interne processen hier adequaat op
ingericht hebben. In 2021 blijven we dit verder ontwikkelen.
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Wijzigingen prioriteiten Programmabegroting 2021
Hoofdstuk 7 – Programma Jeugdgezondheid
1. Doorontwikkeling jeugdgezondheid
De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen, beschermen
en bewaken van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De
tweede opdracht is om kinderen in een kwetsbare situatie te signaleren en hier actie
op te ondernemen. De GGD heeft de afgelopen 1,5 jaar verschillende mogelijkheden
onderzocht om op onderdelen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg anders vorm te
geven. De afzonderlijke onderdelen en het gehele pakket worden onderzocht en
geëvalueerd onder verschillende stakeholders. Het programma ronden wij in
september 2022 af. De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 04 jaar en andere ketenpartners.
2. Jeugddossier
In 2021 moet de GGD opnieuw het jeugddossier aanbesteden. Het gaat om het
jeugddossier voor de Achterhoek en Midden IJssel/Oost Veluwe. Op de NoordVeluwe werken we sinds 9 september 2019 met een nieuw jeugddossier. Daarin
hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de dag in hun eigen dossier
kijken.
De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats
vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.
3. Rijksvaccinatieprogramma
Verhoging vaccinatiegraad en informed consent
Belangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de vaccinatiegraad en
de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure. Op grond van de
WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om toestemming te
kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren
adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt
‘informed consent’ genoemd. Landelijk is in het budget voor de uitvoering van de
vaccinaties hiermee rekening gehouden.
Financiële gevolgen
De huidige bekostiging is gebaseerd op de vaccinatiegraad van 2017. De verhoging
van de opkomst is nog niet in de inwonerbijdrage doorberekend. Dit laatste geldt ook
voor de extra inspanningen van de GGD die nodig zijn voor informed consent en het
verhogen van de vaccinatiegraad. Tot 2022 overleggen wij met gemeenten over de
extra inspanningen en de financiën.
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De gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor de
uitvoeringskosten van het RVP. Voorlopig vergoedt het RIVM echter de uitbreidingen
van het RVP nog rechtstreeks aan de GGD.
Wanneer de vergoedingen voor de uitbreiding van het RVP overgaan van RIVM naar
het gemeentefonds, doen wij een voorstel voor bijstelling van de inwonerbijdrage
voor 2022. Wij nemen daarin dan ook de kosten voor informed consent en het
verhogen van de vaccinatiegraad mee.
4. Jeugdgezondheid voor adolescenten
De GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische visie samen
met het algemeen bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat betreft de
financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel van deze
discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de GGD, samen
met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid voor
adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het versterken van
veerkracht en weerbaarheid.
5. Beleid voortzetten
Voor het overige zet de GGD het beleid voort van het volgen en versterken van de
fysieke gezondheid en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de
doorgaande lijn van de jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan
bij en werkt samen met het lokale veld.
De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals
het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar,
gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

Hoofdstuk 8 – Programma Algemene Gezondheidszorg
6. Bestrijding COVID-19 en vaccinatie
De GGD is volop betrokken bij de bestrijding van Covid-19. Dit betreft de bron- en
contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor is
een aparte projectorganisatie ingesteld.
Inzet vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS die deze taak ook
financiert. Er is continue afstemming met GGD GHOR Nederland, RIVM, andere
GGD’en en ketenpartners.
Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en
contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van
het advies van de gezondheidsraad.
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7. Omgevingswet en gezonde leefomgeving
De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Deze
wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het
ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.
Wij streven ernaar dat wij in 2021 bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage
leveren aan de invoering van de Omgevingswet.
8. Statushouders
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest)
voeren wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering
van de seksuele gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor
niet-statushouders. We gaan voor de inwonerbijdrage uit van een
gemiddelde van 250 kinderen en 800 statushouders per jaar met een
bandbreedte van min of plus 20%. Dit is het niveau van 2019.
9. Samenwerking forensische geneeskunde
Het is wenselijk dat wij op het terrein van de Forensische Geneeskunde
samenwerken met andere GGD’en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en
slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD’en in Oost-Nederland moet in 2021
formeel zijn vastgelegd.
10. Financiering Aanvullende seksuele gezondheid
De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid
wordt na 2021 waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de
soa-consulten, de daarmee gepaard gaande lab-kosten en de kosten voor Sense
(preventie, voorlichting, consulten etc.). VWS is in overleg met diverse partijen over
het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in 2021 de nieuwe
financieringsvorm geregeld is.

Hoofdstuk 9 – Programma Kennis en Expertise
11. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht
geven in de gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren
om data en kennis te genereren. Daarbij werken wij samen met
academische werkplaats AGORA en andere partijen op landelijk en
regionaal niveau.
In 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassen en Ouderen 2020
beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.
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12. NOG Gezondere leefstijl
Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich
liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus te dempen treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er groepen
mensen die meer negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis en
de bijbehorende maatregelen. Om te voorkomen dat deze groepen nog
meer nadelige gevolgen ondervinden van de maatregelen is nu actie nodig
om aandacht te besteden aan gezond leven.
Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidswinst te behalen,
zowel tijdens als na de coronacrisis. In de Bestuursagenda 2019 - 2023 NOG
Gezonder staat de uitwerking in de subregio’s centraal. Hierbij anticiperen
we op subregionale wensen en verschillen. We gaan deze inzet continueren
en samen met gemeenten versterken om nadrukkelijker aandacht te geven
aan de gezondheid van groepen mensen die door de coronamaatregelen
hard getroffen zijn. We werken hierin ook samen met landelijke partijen en
andere GGD’ en. Daarnaast zoeken we hierbij aansluiting bij en geven
inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het
sociaal domein.
13. Academische Werkplaats AGORA
In de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit
tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken, verschillende
gezondheidsprogramma’s en bij het samen leren in de praktijk. Daarnaast kan
AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de
effecten/gevolgen van de Covid-maatregelen op de gezondheid op de langere
termijn.
Naast en met AGORA is een nieuwe Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe
ontstaan. Binnen deze werkplaats is expliciet aandacht voor de gelijkwaardige
samenwerking tussen onderwijs, ouders/kinderen en zorg voor jeugd.
Het ontbreekt echter nog aan een goede infrastructuur om goed ontwikkelde
programma duurzaam te organiseren, te onderhouden en te borgen.
Op verschillende manieren spelen wij in op de aanwezige groeimogelijkheden:
1. Doorontwikkeling van beleid en leefstijlprogramma’s, denk hierbij aan
Slimmer.
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2. Doorontwikkeling van evaluatie en onderzoeksmethodiek.
3. Samen leren. Het gaat hier om het creëren van een dynamische leeromgeving
of lerende netwerken.
14. NOG Fitter en Vitaler
NOG Fitter en Vitaler richt zich op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers
van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 53 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2021 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt
geanticipeerd op de wensen van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op het
thema roken en ‘lage ses werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht
besteed aan werving, social media, een challenge in mei en een netwerkbijeenkomst
in september.

Hoofdstuk 10 – Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
15. Ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende
organisatiestructuur van de GGD
In de eerste helft van 2021 wordt een takendiscussie gevoerd en afgerond door het
algemeen bestuur. Deze takendiscussie geeft mede richting aan de strategische visie
die deels gelijktijdig wordt ontwikkeld. De tweede helft van 2021 zal in het teken
staan van het implementeren van de besluiten uit de takendiscussie en de
strategische visie. Daarbij zal eveneens gekeken worden naar een
organisatiestructuur die passend is bij de uitkomsten van beiden.

Hoofdstuk 11 – Overhead
16. Vervolg aan de Bestuursagenda 2019 – 2023
Waar nodig herijken we in samenspraak met gemeenten de Bestuursagenda 2019 –
2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en bij het
gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van de gemeenten. We zijn daarbij alert
op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking aan de Bestuursagenda krijgt ook in
2021 de vereiste aandacht.
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17. Passende informatie voor gemeenten
Wij streven naar heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als
opdrachtgever en de GGD als opdrachtnemer. Wij werken aan passende informatie
per gemeente en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door de GGD. In
2020 zijn wij bezig met het inrichten van een webpagina met informatie over onze
producten en resultaten. Dat vereist dat wij onze interne processen hier adequaat op
ingericht hebben. In 2021 blijven we dit verder ontwikkelen.
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

8

Overlegdatum:

18-2-2021

Portefeuillehouder:

S.W. Krooneman

Informatienota
Onderwerp

Gemeentelijke bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten

Kennisnemen van

de lijn uit de bijgevoegde brief, met als strekking dat
1. de GGD dezelfde financieringsaanvraag indient voor Jeugdgezondheid adolescenten 2021 als
2020, met de kanttekening dat JouwGGD daar uitgenomen wordt;
2. voor de programmabegroting 2022 wordt afgewacht hoe de takendiscussie richting geeft aan de
invulling en financiering van Jeugdgezondheid adolescenten in 2022.

Inleiding
Zoals in de bijgevoegde brief d.d. 5 november 2020 van de GGD wordt aangegeven is er enige
discussie over de bijdrage van de gemeenten voor jeugdgezondheid adolescenten (vroeger ook wel
Extra Contactmoment Adolescenten – ECA). Daarbij gaat de discussie grotendeels over de verdeling
van de kosten over de gemeenten.
In de brief wordt de situatie samengevat en een oplossingsrichting geboden. In de AB-vergadering
van 19 november 2020 heeft mevrouw E. Schepers (Winterswijk) hierover een vraag gesteld. Als
dagelijks bestuur hebben wij vervolgens de brief besproken en ingestemd met de strekking ervan. Dit
hebben wij ook opgenomen in de Uitgangspuntennota 2022 (zie agendapunt 10).

Kernboodschap

In de situatie die nu lijkt te ontstaan worden de lasten onevenredig over de gemeenten verdeeld.
De gemeenten in de regio’s Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe nemen jeugdgezondheid
adolescenten al een aantal jaren af. De afspraken hierover verschillen vaak van jaar tot jaar en per
gemeente. De gemeenten in Noord-Veluwe (behalve Nunspeet) nemen jeugdgezondheid
adolescenten niet af. Een onderdeel van JG adolescenten is JouwGGD (informatie en chatten van JGmedewerkers) is eigenlijk niet per gemeente of regio toe te rekenen. Het huidige model is niet
toekomstbestendig.
Voor de GGD zijn de verschillen per gemeenten en veranderingen in opvattingen lastig te hanteren.
De huidige bekostiging van de JG adolescenten, met jaarlijkse aparte aanvragen en verantwoording,
vraagt onevenredig veel administratieve inspanning van de GGD. Nu enkele gemeenten terugkomen
op afspraken, is voorlopig doorzetten van de bestaande afspraken de beste oplossing.
Voor de begroting 2022 is een definitieve oplossing nodig.
Met het voorlopig handhaven van de bestaande afspraken komt er tijd om een definitieve oplossing
te zoeken. De uitkomst van de ingezette bestuurlijke takendiscussie tot een kader hiervoor leiden.
Als kanttekeningen kunnen hierbij worden gemaakt:
1
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De gemeenten zien het afnemen van JG adolescenten als een plustaak waar zij vrij over beslissen.
Hoewel het aanbod jeugdgezondheid adolescenten tot het landelijk vastgelegde takenpakket van
jeugdgezondheidszorg behoort, is dit bij GGD NOG vanaf de start in 2013 steeds aan plustaak
beschouwd. Striktere afspraken passen hier niet bij. Aan de andere kant heeft het AB in de
Bestuursagenda 2019-2023 uitgesproken om te zoeken naar “evenwicht tussen lokale ambities
en schaalvoordelen door gezamenlijke keuzes”.
De takendiscussie vindt plaats op een zeker abstractieniveau en is geen podium voor concrete
problemen. De takendiscussie kan wel een kader of richting bieden voor het zoeken van een
oplossing.

Communicatie


informeren betrokken 21 gemeenten.

Vervolg



voor begrotingsjaar 2021 dezelfde financieringsafspraken als 2020, met de kanttekening dat
JouwGGD daar uitgenomen is.
voor de programmabegroting 2022 zal de takendiscussie richting geven aan de invulling en
financiering van JG adolescenten in 2022 en verder

Warnsveld, 28 januari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Brief GGD over JG adolescenten
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Aan de ambtenaren Publieke Gezondheid en
de ambtenaren Jeugd van de gemeenten die
deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland
-

Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

per e-mail verzonden -

JB/ag/20-Dir.059
5 november 2020
mevr. I. Coenen-van der Burg
i.coenen@ggdnog.nl
088 – 44 33 152
bijdrage jeugdgezondheid adolescenten

Beste ambtenaren Publieke Gezondheid en ambtenaren Jeugd,
Er is enige discussie over de bijdrage van de gemeenten voor jeugdgezondheid adolescenten. Waarbij de
discussie grotendeels gaat over de verdeling van de kosten over de gemeenten.
Een samenvatting van de situatie:
Aanleiding:
In het kader van het begrotingsakkoord 2013 heeft VWS extra geïnvesteerd in het bevorderen van een
gezonde leefstijl van de jeugd. Hiervoor is structureel € 26 miljoen beschikbaar waarvan € 15 miljoen voor
een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Deze extra
middelen zijn vanaf 2013 via de decentralisatie-uitkering CJG beschikbaar.
Met dit extra contactmoment kan de jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de
leeftijd van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is belangrijk dat de
jeugdgezondheidszorg ook meer aanwezig is op de scholen en daar een bekend gezicht wordt. Jongeren
kunnen dan makkelijker binnenstappen als zij vragen hebben.
Huidige Situatie:
De GGD heeft voor 2013 een plan gemaakt hoe zij deze taak vorm geeft en over de financiering. Aan dit
plan hebben de afgelopen jaren niet alle gemeenten deel genomen. De kosten per deelnemende
gemeente zijn daarmee hoger dan wanneer allen deelnemen. De GGD heeft gedurende de periode 20132020 veel tijd en energie besteed om de taak JG adolescenten naar de wensen van de gemeenten in te
richten en betaalbaar te houden. Begin 2020 is met het oog op het maken van een nieuw plan met een zo
breed mogelijk draagvlak een herijkingsproces gestart. Dit herijkingsproces is door noodzakelijke inzet op
bestrijding van het coronavirus niet goed van de grond gekomen. Wel is een breed gewaardeerd
onderdeel van JG adolescenten, het platform JouwGGD.nl, uit het pakket genomen zodat de bekostiging
daarvan rust op allen en niet alleen op de deelnemende gemeenten.

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin
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Ontwikkelingen:
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft de opdracht geven voor een takendiscussie. Waarbij ook wordt
gekeken naar de robuustheid van de GGD. Een onderdeel is ook de gemeenschappelijke opdracht. JG
adolescenten is daar een goed voorbeeld van. Het betreft een wettelijk taak die de GGD uitvoert voor de
gemeenten, en waarbij gemeenschappelijkheid bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere kosten per
gemeente. Begin 2021 zijn de eerste uitkomsten van de takendiscussie bekend. Dan is ook duidelijk in
welke vorm JG adolescenten door de GGD wordt uitgevoerd en hoe de financiering plaats vindt.
Voorstel
De uitkomst van de takendiscussie wordt in voorjaar 2021 verwacht, maar voor begrotingsjaar 2021 komt
dat te laat. Daarom stellen wij voor dat de GGD dezelfde financieringsaanvraag doet voor 2021 als 2020,
met dus de kanttekening dat JouwGGD daar uitgenomen is. De GGD voert de taken uit zoals afgesproken.
Voor de programmabegroting 2022 zal de takendiscussie richting geven aan de invulling en financiering
van JG adolescenten in 2022 en verder.
Met vriendelijke groet,

mevr. drs. J.J. Baardman
directeur Publieke Gezondheid
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

9

Overlegdatum:

18-2-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Rechtmatigheidsverantwoording

Voorstel

1. het percentage voor de rechtmatigheidsverantwoordingsgrens vast te stellen op 3%;
2. voorstellen voor aanpassing van de Financiële verordening, Controleverordening en
controleprotocol af te wachten.

Inleiding
Met ingang van het verslagjaar 2021 moeten de dagelijks besturen van gemeenschappelijke
regelingen - net als de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten - zelf een
rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening.
Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende
wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de
jaarrekening.
Verantwoording door de GGD
Voor GGD NOG betekent dit dat met ingang van 2021 wij als dagelijks bestuur (DB) in het voorjaar
van 2022 verantwoording aflegt aan uw bestuur (AB) over de rechtmatigheid van de financiële
beheershandelingen in 2021. In de jaarrekening wordt hiervoor een standaardtekst opgenomen.
De accountant geeft over 2021 alleen nog een oordeel over de getrouwheid, waaronder begrepen de
getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. In de accountantscontrole wijzigt er niets.
Schematisch is dit als volgt weer te geven:
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Rechtmatigheidsverantwoording, goedkeuringstolerantie en rapportagetolerantie
 De rechtmatigheidsverantwoording geeft de grens aan waaronder het DB een rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven;
 De goedkeuringstolerantie geeft de diepgang van de controle en daarmee de omvang van
steekproeven;
 De rapportagetolerantie geeft de grens aan waarboven aan het DB en AB wordt gerapporteerd.
De accountant adviseert voor de eerste jaren de grens van de rechtmatigheidsverantwoording op 3%
te stellen. Voor de accountant heeft het AB de goedkeuringstolerantie nu nog op 1% en de
rapporteringstolerantie op € 10.000 bepaald. Dit is in de opdrachtbrief aan de accountant vastgelegd.
De opdrachtbrief (het controleprotocol) is de afspraak tussen het algemeen bestuur en de
accountant. Deze bepaalt mede de diepgang en de omvang van de externe controlewerkzaamheden.
Samengevat
 Rechtmatigheidsverantwoordingsgrens 3% van de begroting
 Goedkeuringstolerantie 1% van de begroting
 Rapporteringstolerantie jaarlijks vastgesteld door AB

= € 600.000
= € 200.000
= € 10.000

Beoogd effect

Het AB heeft het percentage voor de rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld, dat in het interne
controleplan wordt uitgewerkt.

Argumenten

1.1. De accountant adviseert ons om een grens van 3% te gebruiken.
De accountant adviseert ons voor de eerste jaren de grens op 3% te stellen, om te voorkomen dat
van elke kleine rechtmatigheidsafwijking melding moet worden gemaakt in de verantwoording.
1.2. Het algemeen bestuur bepaalt de verantwoordingsgrens.
Volgens de nieuwe wetgeving geeft uw bestuur hiermee aan welke verantwoordingsgrens - de grens
waarboven fouten gemeld moeten worden - wij moeten gebruiken bij het uitvoeren van de interne
controlewerkzaamheden (door de organisatie zelf).
De maximale grens die hiervoor mag worden aangehouden bedraagt 3% van de totale lasten (circa
€ 600.000), de minimale grens bedraagt 0%.
2.1. De nieuwe vorm van rechtsmatigheidsverantwoording moet nog verder worden uitgewerkt.
We werken de rechtsmatigheidsverantwoording in de nieuwe opzet verder. Ten eerste moeten de
Financiële verordening en de Controleverordening worden aangepast. Hierover beslist u. Ook stelt
uw bestuur het controleprotocol voor de accountant vast. Wij werken de rechtmatigheidsverantwoording uit in het Intern controleplan.

Kanttekeningen
1.1. Door uit te gaan van 3% heeft het AB weinig zicht op afwijkingen.
De goedkeuringstolerantie (1%) bepaalt de diepgang van de controle en daarmee de omvang van
steekproeven. Afwijkingen groter dan 1% (circa € 200.000) worden toegelicht in de paragraaf
Bedrijfsvoering. Daarin legt het DB uit waarom er een onrechtmatigheid is en welke maatregelen het
DB gaat nemen om deze in de toekomst te voorkomen.
Daarnaast worden alle fouten groter dan € 10.000 ( rapportagetolerantie) gerapporteerd aan het AB.

Financiën

Geen financiële gevolgen
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Vervolg



8 maart 2021: aanpassing Financiële verordening, Controle verordening controleprotocol in DB
8 april 2021: vaststelling Financiële verordening, Controleverordening en controleprotocol door
AB

Communicatie
N.v.t.

Warnsveld, 18 januari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
Geen
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

Klik of tik om tekst in te voeren.

Overlegdatum:

18-2-2021

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs

Informatienota
Onderwerp

Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Kennisnemen van

de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG en de stand van zaken rondom de zienswijzen van de raden.

Inleiding

In december 2020 stuurden wij de Uitgangspuntennota voor de Programmabegroting 2022 naar de
raden van de gemeenten. In deze nota staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de
begroting 2022. Tot 1 maart 2021 kunnen de raden hun zienswijze geven op deze
Uitgangspuntennota.
Op het moment van verzending van deze informatienota zijn nog geen reacties ontvangen. In de
vergadering van 18 februari a.s. informeren wij u over de stand van zaken van de ontvangen
zienswijzen op dat moment. U kunt dan ook eventuele aanvullingen hierop inbrengen.

Kernboodschap

Deze Uitgangspuntennota is tot stand gekomen in bijzondere omstandigheden. Wij verwachten dat
de bestrijding van de coronacrisis nog geruime tijd invloed zal hebben op de GGD. Dat brengt – meer
dan in andere jaren – een bepaalde onzekerheid met zich mee.
In de Uitgangspuntennota 2022 noemen wij enkele belangrijke ontwikkelingen en beleidsinhoudelijke voornemens voor het jaar 2022. Ook blikken wij vooruit naar de financiële verwachtingen voor
2022 op basis van de afgesproken indexeringssystematiek.
Indexering
De indexering van de inwonerbijdrage baseren wij op het besluit van het algemeen bestuur van
21 november 2019. Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering van
de inwonerbijdrage 2022 voor de deelnemende gemeenten vast te stellen op 0,99%. Dit resulteert in
een inwonerbijdrage publieke gezondheid van € 8,17 per inwoner en een inwonerbijdrage
jeugdgezondheid van € 8,28 per inwoner.
Bij het opstellen van de conceptprogrammabegroting actualiseren wij de index met de meest actuele
CPB-cijfers.
Belangrijke ontwikkelingen
Voor de bestrijding van corona heeft de GGD een schaalbare projectorganisatie gerealiseerd.
Daarnaast voert de reguliere organisatie van de GGD zoveel mogelijk is de reguliere dienstverlening
uit. Wij blijven uw algemeen bestuur – ook in deze vergadering – informeren rondom de stand van
zaken van beide pijlers.
Mogelijk heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de GGD op de langere termijn. Wij blijven dit
uiteraard nauwgezet volgen.
1
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Voor de toekomst van de GGD is ook het traject van de bestuurlijke takendiscussie van belang. Dit
traject koppelen wij aan de vraag van gemeenten om te bezien of besparingen mogelijk zijn. Uw
bestuur en de gemeenten zijn nauw betrokken bij dit traject.
Beleidsinhoudelijke voornemens.
Onze beleidsinhoudelijke voornemens baseren wij op enkele belangrijke pijlers. Dat zijn onder meer
de lessen die we leren uit de coronacrisis en de focus van de landelijke nota gezondheidsbeleid. Met
de Bestuursagenda 2019 – 2023 sluit u hier ook al voor een belangrijk deel op aan.
Dit betekent dat wij meer aandacht hebben voor de vitaliteit en veerkracht bij kwetsbare groepen en
met name ook accent willen leggen op de veerkracht en weerbaarheid bij jongeren.
Met de gemeenten overleggen wij over de ontwikkelingen rondom Jeugdgezondheid Adolescenten
en het Rijksvaccinatieprogramma.
Daarnaast vragen wij aandacht voor de komst van de Omgevingswet, de ontwikkelingen rondom
statushouders en de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg. Tenslotte zijn wij bezig met het
actualiseren van ons strategisch personeelsbeleid.

Communicatie
---

Vervolg

De zienswijzen van de gemeenten verwerken wij in de concept-Programmabegroting 2022. Deze
leggen wij op 8 april 2021 voor aan uw bestuur.

Warnsveld, 18 januari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. 063 – brief aan de raden – Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG
2. Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG
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Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen
in GGD Noord- en Oost-Gelderland
Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

per e-mail verzonden -

MdV/20-dir 063
2-12-2020
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 443 3401
Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Geachte raden,
Ieder jaar ontvangt u van ons de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende
begrotingsjaar via een Uitgangspuntennota. Bijgaand ontvangt u deze Uitgangspuntennota voor het
begrotingsjaar 2022.
Het algemeen bestuur van de GGD, met de wethouders volksgezondheid van de 22 gemeenten,
bespreekt de Uitgangspuntennota voor 2021 in zijn vergadering van 18 februari 2020.
U kunt ons een zienswijze op de nota sturen. Als u dat wilt, dan verzoeken wij u dit vóór 1 maart 2021 te
doen. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de
Programmabegroting 2022. Het algemeen bestuur bespreekt de concept Programmabegroting 2022 in
zijn vergadering van 8 april 2021.
De GGD is graag bereid om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven in bijeenkomsten met
raadsleden.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, financieel adviseur (tel. 088 – 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
 M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 – 443 3401, e-mail m.devries@ggdnog.nl).

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlage:
- Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin
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1 Voorwoord
“GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt
actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de
inwoners.”
Deze missie is leidraad voor het handelen van de GGD. De activiteiten van de GGD richten zich
op het gezonder maken van de inwoners van de regio. In opdracht van en samen met
gemeenten en samen met andere partners.
In deze Uitgangspuntennota 2022 schetsen wij de algemene beleidsmatige en financiële
kaders voor het begrotingsjaar 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Gemeenten kunnen
hierop hun zienswijze geven; deze betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting
2022. Het concept van deze Programmabegroting sturen wij na de vergadering van het
algemeen bestuur in april 2021 aan de raden van de gemeenten.
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze uitgangspuntennota is dan ook gericht
op de laatste programmabegroting die het huidige bestuur in deze zittingsperiode vaststelt.
De reikwijdte van die programmabegroting omvat gedeeltelijk de zittingsperiode van het
nieuwe bestuur. Voor een goede overgang naar de nieuwe zittingsperiode stellen wij voor het
nieuw aan te treden bestuur een overdrachtsdocument op.

1.1 Een vooruitblik in bijzondere omstandigheden
Met het schrijven van een uitgangspuntennota blikken wij ruim vooruit. Dat brengt altijd al
een mate van onzekerheid omtrent de ontwikkelingen met zich mee. Het zal duidelijk zijn dat
deze onzekerheid onder de huidige omstandigheden ook een rol speelt. Deze omstandigheden
betreffen uiteraard vooral de COVID-19-crisis. Deze crisis beheerst in 2020 de bedrijfsvoering
van de GGD en blijft dat voorlopig ook nog doen.
Daarnaast oriënteren wij ons, in samenspraak met het algemeen bestuur, op de strategische
koers, met daaraan gelieerd een oriëntatie op de taken van de GGD.
In deze Uitgangspuntennota gaan wij op deze ontwikkelingen in. Verder noemen wij enkele
beleidsinhoudelijke voornemens voor het jaar 2022. En tenslotte blikken wij vooruit naar de
financiële verwachtingen voor 2022 op basis van de afgesproken indexeringssystematiek.

Als u een zienswijze wilt indienen, dan graag vóór 1 maart 2021
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:



R. Schwebke, intern controller, 088 443 3525, r.schwebke@ggdnog.nl
M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 3401, m.devries@ggdnog.nl.
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Warnsveld, 2 december 2020
het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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2 Algemene ontwikkelingen
Wij beschrijven enkele belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de GGD en op de
gemeenten. Dit zijn de COVID-19-crisis en de oriëntatie op de strategische visie en de taken
van de GGD.

2.1 COVID-19
Sinds begin maart 2020 is Nederland in de ban van COVID-19. Dat geldt zeker voor de GGD.
Vanaf maart tot en met september 2020 is een groot deel van de personele capaciteit van de
GGD ingezet voor de bestrijding van COVID-19. Slechts een beperkt deel van de reguliere
dienstverlening van de GGD kon aanvankelijk worden voortgezet.
Vanwege uitvoering en opschaling van het informeren en adviseren, het testen en het bronen contactonderzoek is zeer veel extra personeel nodig. Vanaf medio 2020 is uitzendbureau
Randstad ingehuurd om deze capaciteitsvragen op te pakken en is een COVIDprojectorganisatie gerealiseerd.
Het ministerie van VWS vergoedt de extra kosten die de GGD maakt, voor zover deze niet
gedekt zijn door de inwonerbijdrage van de gemeenten.
Vanaf najaar 2020 hebben we twee belangrijke opgaven:
1.
het weer oppakken van onze reguliere dienstverlening, en
2.
het voor een langere periode neerzetten van een schaalbare COVID-19
projectorganisatie.
2.1.1

Reguliere dienstverlening

In 2020 is een belangrijk deel van onze reguliere werkzaamheden niet of op aangepaste wijze
uitgevoerd en er zijn enkele verliezen opgetreden. Hierover informeerden wij de gemeenten
via een brief aan de colleges van B&W d.d. 1 december 2020.
De vergoeding van de kosten door het ministerie, zoals hierboven vermeld, geldt ook voor de
kosten voor het inhalen van niet-uitgevoerde werkzaamheden vanwege de bestrijding van het
coronavirus.
Voor veel taken van de GGD waren er vooral enkele praktische gevolgen van het niet of op
aangepaste wijze uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Gezondheidsrisico’s vanwege
het niet uitvoeren van taken waren beperkt. De reden hiervan is dat door de GGD een aantal
kritische processen waren benoemd, waarvan de uitvoering zoveel mogelijk doorgang moest
vinden.
Sinds september 2020 pakken we zoveel als mogelijk is weer onze reguliere taken op. De wijze
waarop dit gebeurt, is voor een deel anders dan we gewend waren.

Uitgangspunten begroting 2022

62

5

Er moet rekening gehouden worden met het bewaren van anderhalve meter afstand en met
andere preventiemaatregelen.
We nemen aan dat wij onze reguliere werkzaamheden in 2022 weer zonder beperkingen
kunnen oppakken.
2.1.2

COVID-19-projectorganisatie

De vele werkzaamheden voor het bestrijden van het coronavirus zijn ondergebracht in een
projectorganisatie. Er zijn en worden zeer veel externe medewerkers aangetrokken. Het
aantal medewerkers van de GGD voor de reguliere werkzaamheden omvat 193 fte. De extra
medewerkers voor de bestrijding van Covid-19 ontwikkelt zich richting een verdubbeling van
de reguliere formatie. Het gaat om tijdelijke contracten of via een uitzendconstructie. Hun
werkzaamheden betreffen onder meer het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en de
werkzaamheden in de teststraten.
Een van de uitdagingen is om deze projectorganisatie mee te laten bewegen met de grillige
ontwikkelingen van het virus. Eind 2020 is de GGD hier goed in geslaagd en staat er een
krachtige projectorganisatie.
2.1.3

Gevolgen voor de toekomst

De COVID-19-crisis heeft niet alleen nu, maar wellicht ook voor de middellange termijn
gevolgen voor de GGD en de publieke gezondheidszorg.
Zo is onzeker hoe de taak Reizigerszorg zich zal ontwikkelen. Bovendien is onduidelijk of deze
crisis gevolgen heeft voor de wijze waarop GGD’en in de toekomst georganiseerd zijn. Zal de
Infectieziektebestrijding anders georganiseerd worden? Gaat landelijk gepleit worden voor
een grotere robuustheid van de GGD’en, voor een sterke publieke gezondheidszorg?
De hele samenleving is getroffen door corona en door de gevolgen van de coronamaatregelen.
De coronacrisis laat zien dat mensen met leefstijl gerelateerde aandoeningen aanzienlijk meer
kans hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Uit onderzoek van de GGD1 komen drie
groepen naar voren die met name negatieve gevolgen (blijven) ondervinden. Dat zijn
jongvolwassenen, laagopgeleiden en psychisch ongezonde mensen.
De noodzaak tot inzet op preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is daarom urgenter
dan ooit. Bijzondere aandacht verdienen de genoemde kwetsbare groepen; daar is extra inzet
op nodig.

2.2 Strategische visie en takendiscussie
Als dagelijks bestuur zijn wij een traject gestart voor de ontwikkeling van een strategische
visie. Daarbij staat de vraag centraal welke GGD we willen zijn.
Daarnaast is het zo, dat veel gemeenten toenemende kosten ervaren in het sociaal domein en
dat inkomsten onder druk staan. Naast andere maatregelen kijken zij ook naar de taken van
organisaties als de GGD om te komen tot besparingen.

1

Zie: https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/kwestbare-groepen-tijdens-de-coronacrisis
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Er is bij ons begrip voor deze financiële druk bij de gemeenten. Anderzijds heeft de GGD een
smal takenpakket en moet hij alle zeilen bijzetten in een situatie waarin opgeschaald moet
worden, zoals de afgelopen periode heeft laten zien.
Wij koppelen beide trajecten van strategische visie en takendiscussie. In relatie tot de
takendiscussie komt na de vraag welke GGD we willen zijn, de vraag aan de orde wat dit voor
de gemeenten betekent.
Een extern bureau ondersteunt ons bij het inhoud geven aan de takendiscussie en het
ontwerpen van de strategische visie. Wij betrekken in dit traject ook het algemeen bestuur,
dat uiteindelijk de uitkomst hiervan zal bepalen.

2.3 Samen voor een sterke publieke gezondheidszorg
Wij beschreven belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de GGD. Ontwikkelingen die
het lastig maken om een goede vooruitblik te kunnen geven. Maar ook ontwikkelingen die het
belang van preventie benadrukken.
2.3.1

Gemeenten en GGD

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het beschermen en bevorderen van de gezondheid
van hun inwoners. Om dit te realiseren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de instelling
en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst.
Een goede gezondheid van inwoners is belangrijk. Dit voorkomt ziekteverzuim en vermindert
een beroep op medische voorzieningen en voorzieningen die ook door de gemeente
gefinancierd worden. Het is belangrijk daarbij niet alleen aandacht te hebben voor de
lichamelijke kanten van gezondheid, maar juist ook voor het vermogen om te kunnen
aanpassen, voor welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Dan gaat het
om het concept van Positieve Gezondheid. We komen daar bij de beleidsinhoudelijke
voornemens op terug.
Gemeenten hebben belang bij een sterke publieke gezondheidszorg en een GGD die hen
daarin ondersteunt.
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3 Beleidsinhoudelijke voornemens en nieuw beleid
Voor de beleidsinhoudelijke koers van de GGD baseren wij ons op enkele belangrijke pijlers.
Dat zijn onder meer de lessen die we leren uit de coronacrisis en de focus van de landelijke
nota gezondheidsbeleid. In dit onderdeel gaan wij daar wat dieper op in.
Daarnaast komen wij voor het Rijksvaccinatieprogramma met een voorstel voor nieuw beleid.

3.1 Aandacht voor vitaliteit en veerkracht bij kwetsbare groepen
De coronacrisis heeft het belang van een gezonde leefstijl en preventie nog eens duidelijk
benadrukt. De coronacrisis treft kwetsbare groepen hard. COVID-19 heeft extra impact op
ouderen, jongvolwassenen, laagopgeleide mensen en psychisch ongezonde mensen. De
aandacht binnen preventie moet zich daarom zeker ook op die groepen richten.
3.1.1

Gezondheid is meer dan ‘niet’ ziek zijn

Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over veerkracht, over
meedoen in de maatschappij en over de omgeving waarin je leeft. Maar niet iedereen is in
staat om zelf gezonde keuzes te maken en de dagelijkse verleidingen te weerstaan.
Mensen in een kwetsbare situatie (armoede, schulden, eenzaamheid, lage opleiding etc.)
hebben een hoger risico op een slechtere gezondheid. Hun problemen bevinden zich op
verschillende beleidsdomeinen en vragen dan ook om oplossingen die domeinoverstijgend
zijn.
Het concept van Positieve Gezondheid (vitaliteit en veerkracht) kan daarbij helpen. In dit
concept staat een brede kijk op gezondheid centraal. Het gaat niet alleen om de lichamelijke
kanten van gezondheid, maar ook om het vermogen je aan te passen, welbevinden, eigen
regie, veerkracht, participatie en zingeving.
3.1.2

Landelijke nota: vier gezondheidsvraagstukken

Ook de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 speelt hierop in. In deze nota pleit ook
de rijksoverheid voor een brede aanpak; samenhang en afstemming over verschillende
domeinen heen. Om focus aan te brengen gaat de nota uit van vier gezondheidsvraagstukken
die met voorrang worden aangepakt. Dit zijn:





Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
Gezondheidsachterstanden verkleinen
Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
Vitaal ouder worden

Met het aanpakken van deze vraagstukken verwacht de rijksoverheid de grootste
gezondheidswinst voor kwetsbare groepen te bereiken en de kosten in de zorguitgaven en het
sociaal domein te beheersen.
Deze gezondheidsvraagstukken vormen een aanvulling op landelijke programma’s die al
lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord. Voor een belangrijk deel sluiten wij hier ook op
aan via de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder, die het algemeen bestuur van de GGD
in 2019 vaststelde.
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Vanuit deze bestuursagenda gaan wij ons de komende tijd nadrukkelijker richten op een brede
aanpak van gezondheidsvraagstukken, met specifieke nadruk op de vitaliteit en veerkracht
van kwetsbare groepen. Wij gaan hier bij een aantal beleidsvelden nader op in.

3.2 Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
De laatste jaren is de psychische en psychosociale ontwikkeling van jongeren hoger op de
gemeentelijke agenda gekomen. Er komt meer aandacht voor preventie van psychische
problematiek en het vergroten van weerbaarheid van jongeren. Ook depressiepreventie en
suïcidepreventie staan sterk in de belangstelling. Het vergroten van de weerbaarheid van de
jeugd is een belangrijk element in de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder.
Zoals eerder aangegeven, ligt in de landelijke nota gezondheidsbeleid één van de prioriteiten
bij het vraagstuk van de mentale druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen.
En ook de bestrijding van COVID-19 laat het belang zien van een gezonde leefstijl en aandacht
voor kwetsbare groepen.
De GGD ondersteunt de gemeenten proactief in de uitdaging waar ze voor staan. De komende
jaren leggen wij daarom meer accent op het versterken van veerkracht en weerbaarheid bij
jongeren.
Wij geven dit vorm via ons Jeugdgezondheidsbeleid en bij gezondheidsbevordering. Het
accent op weerbaarheid en veerkracht heeft ook effecten op de aanpak van verschillende
thema’s zoals roken en alcoholmatiging.

3.3 Jeugdgezondheid adolescenten
In de loop van 2020 is discussie ontstaan over de bijdrage van de gemeenten voor
jeugdgezondheid adolescenten. Dit gaat vooral over de verdeling van de kosten over de
gemeenten.
In 2013 heeft de minister van VWS extra geïnvesteerd in het bevorderen van een gezonde
leefstijl van de jeugd. Voor een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg voor
adolescenten vanaf 14 jaar heeft het rijk toen structureel € 15 miljoen beschikbaar gesteld via
het Gemeentefonds. Het aanbod jeugdgezondheid adolescenten is onderdeel van het landelijk
vastgelegde takenpakket van jeugdgezondheidszorg.
Bij GGD NOG is dit aanbod vanaf de start in 2013 als plustaak beschouwd, en niet als
onderdeel van het basispakket jeugdgezondheid dat de gemeenten via de inwonerbijdrage
jeugdgezondheid bekostigen. De GGD vraagt jaarlijks subsidie en niet alle gemeenten nemen
deze taak af. De GGD heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie besteed om de taak JG
adolescenten naar de wensen van de gemeenten in te richten en betaalbaar te houden. Begin
2020 is de GGD overleg met de gemeenten gestart over een herijking, met als doel een nieuw
plan met een zo breed mogelijk draagvlak. Daarna is discussie ontstaan over de kosten en de
verdeling ervan.
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Wij kiezen ervoor dat de GGD voor Jeugdgezondheid adolescenten 2021 dezelfde
financieringsaanvraag indient als voor 2020, met de kanttekening dat het platform
JouwGGD.nl daar uitgenomen wordt (dit landelijke platform wordt door jeugdigen in alle
gemeenten gebruikt).
Voor de programmabegroting 2022 wachten wij de takendiscussie af (zie 2.2., p. 6 en 7). Wij
gaan ervan uit dat de uitkomst hiervan richting geeft aan de invulling en financiering van
Jeugdgezondheid adolescenten in 2022. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten. Wij
zullen in dit overleg de financiële gevolgen betrekken. Wij streven naar een besluit in de loop
van 2021.

3.4 Rijksvaccinatieprogramma
De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. In de komende jaren worden
er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd. Uiteraard hopen wij ook
op een vaccin tegen COVID-19.
Het voornemen van de staatssecretaris om vanaf 2021 naast meisjes ook jongens te
vaccineren tegen HPV en de vaccinatieleeftijd te verlagen naar 9 jaar, is uitgesteld naar 2022.
Dit in verband met de hoge werkdruk bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de inzet van
personeel bij de bestrijding van COVID-19. De JGZ start in 2022 – tegelijkertijd met de
uitbreiding van de HPV-vaccinatie – met een grootschalige inhaalactie voor jongeren tot 18
jaar die de HPV-vaccinatie niet hebben ontvangen.
Ook jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid de
vaccinaties te halen. De exacte datum van de invoering hiervan is nog niet bekend.
Vanaf 1 januari 2021 loopt de betaling van de Meningokokken ACWY-vaccinatie van 14-jarigen
via het gemeentefonds. Ook de financiële middelen voor het informed consent2 zijn dan
toegevoegd aan het gemeentefonds.
Wij hebben gemeenten eerder al laten weten, dat de inwonerbijdrage voor de uitvoering van
het Rijksvaccinatieprogramma – met uitzondering van de jaarlijkse indexering – gelijk blijft aan
2018. Wij willen eerst helder krijgen welke inwonerbijdrage nodig is, nadat alle wijzigingen
doorgevoerd zijn. Hierover doen wij in het voorjaar van 2021 een voorstel bij de
Programmabegroting 2022, zodat slechts eenmalig een aanpassing van de inwonerbijdrage
hoeft plaats te vinden. Het algemeen bestuur van de GGD beslist hierover via een
begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2022.
In 2020 hebben wij met gemeenten overlegd welke financiën eenmalig nodig zijn voor onder
meer het verhogen van de vaccinatiegraad en het invoeren van het informed consent. Het
algemeen bestuur heeft ingestemd met een eenmalige bijdrage voor 2021 in verband met
hogere lasten voor het rijksvaccinatieprogramma. De financiële gevolgen hiervan voor het jaar
2021 verwerken wij in de begrotingswijziging bij de 1e Bestuursrapportage 2021.
Wij gaan ervan uit dat onze kosten voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma niet
hoger zijn dan het bedrag dat de gemeenten daarvoor ontvangen.
2

Voordat een cliënt/patiënt toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling, moet de arts aan de
cliënt/patiënt hierover goede informatie geven. Dit wordt ‘informed consent’ genoemd.
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3.5 Omgevingswet van kracht per 1 januari 2022
Op landelijk niveau is overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze staat gepland voor 1 januari 2022. Met de
Omgevingswet kunnen gemeenten en andere overheden maatschappelijke opgaven in het
ruimtelijk beleid beter het hoofd bieden.
De wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het
ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren. De GGD ondersteunt
gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. De verwachting is dat gemeenten de
GGD vaker om advies zullen vragen of om deel te nemen aan omgevingstafels. Mogelijk
brengt deze advisering nieuwe ict-opgaven voor de GGD met zich mee.

3.6 Statushouders
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) voeren wij diverse
taken uit, zoals gezondheidsbevordering, bevordering van de seksuele gezondheid en
jeugdgezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor niet-statushouders. De basis
voor de inwonerbijdrage is een gemiddelde van 800 statushouders per jaar met een
bandbreedte van min of plus 20%.
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in het najaar van 2020 laten weten dat de
taakstelling voor gemeenten voor de huisvesting van statushouders in 2021 substantieel hoger
zal zijn dan de huidige taakstelling. Daarnaast wordt in 2021 een nieuwe Inburgeringswet van
kracht. Wat de gevolgen hiervan zijn op onze inzet voor statushouders is nu nog niet bekend.
We blijven als bestuur de ontwikkelingen volgen en komen indien nodig met een voorstel tot
bijstelling van de inwonerbijdrage.

3.7 Aanbesteding Medische Arrestantenzorg
Landelijk loopt een aanbestedingstraject voor de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg.
GGD’en in Nederland benadrukken echter het belang van een integrale uitvoering van het
geheel van de Forensische Geneeskunde als onderdeel van de publieke gezondheid.
De drie onderdelen van de forensische geneeskunde (Lijkschouw, Forensisch Medisch
Onderzoek en Medische Arrestantenzorg) zijn nauw verweven en versterken elkaar niet alleen
op inhoud, maar ook op kwaliteit, organisatie en doelmatige uitvoering.
GGD’en trekken in dit traject gezamenlijk op. Indien de GGD deze taak niet gegund krijgt,
heeft dit gevolgen voor de kosten van de overige onderdelen van de Forensische
Geneeskunde.

3.8 Strategisch personeelsbeleid
Het afgelopen jaar hebben gemeenten bij de Programmabegroting 2021 hun zorgen geuit
over het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Wij hebben toegezegd
ons strategische personeelsbeleid te actualiseren. Wij vroegen ook op landelijk niveau
aandacht voor dit probleem.
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Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de hierdoor noodzakelijke inzet van grote aantallen
extra medewerkers kon nog onvoldoende aandacht worden besteed aan de actualisering van
het personeelsbeleid. De komende maanden pakken wij dit weer op.
Overigens is op dit moment de situatie wat minder urgent; dat neemt niet weg, dat wij stevig
moeten inzetten op duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap.
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4 Financiële uitgangspunten 2022
4.1 Indexering
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:
 het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar;
 de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december;
 de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30%
materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering van de
inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2022 vast te stellen op
0,99%.
De gebruikte indexcijfers zijn:
Loonkosten index
1,5% (loonvoet sector overheid CPB september 2020)
Materiële kosten
1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal CPB september 2020)

Omschrijving
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

Actualisering
prijspeil
2021
-0,60%
-0,30%
-0,51%

CPB
Index
2022
1,50%
1,50%
1,50%

Indexering
begroting
2022
0,90%
1,20%
0,99%

Bij het opstellen van de uitgangspuntennota zijn de CPB indexcijfers van december 2020 nog
niet bekend. We maken in deze uitgangspuntennota gebruik van de CPB indexcijfers van
september 2020. In maart 2021 bij het opstellen van de conceptprogrammabegroting
actualiseren wij de index met de CPB cijfers van december 2020.

4.2 Inwonerbijdrage
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten. Wij gaan in deze uitgangspuntennota 2022 uit van de inwoneraantallen per 31
augustus 2020. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen:
- de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de
inwonerbijdrage van alle gemeenten, en
- de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4- 18 jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage
van 21 gemeenten (Apeldoorn laat vanaf 2017 de jeugdgezondheidszorg uitvoeren door
het Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn).
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Geactualiseerde inwonerbijdrage 2022
Bijdrage Publieke Gezondheid

Bijdrage Jeugdgezondheid

Totaal
inwoner
bijdrage
in €

Totaal
Per
inwoner Inwoner
Aantal
bijdrage
in
in €
inwoners
€

Omschrijving
Aantal
inwoners
Inwoneraantal 31-12-2019
Toename inwoners
Inwoneraantal 31-08-2020

827.802
2.139
829.941

Programma begroting 2021

827.802 6.701.358

Toename inwoners

2.139

Per
Inwoner
in €

663.973
1.632
665.605
8,10

17.316

663.973

5.444.431

1.632

13.382

Actualisering prijspeil 2021 -0,51%

-34.265

-27.835

CPB index 2022 1,50%

100.266

81.450

Inwonerbijdrage deelnemende
gemeente 2022

829.941 6.784.675

Korting logopedie Hattem en Voorst
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2022 na correctie korting
logopedie

8,17

665.605

5.511.428

0

10.601

6.784.675

5.500.827

8,20

8,28

Toelichting:
De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente. De gemeenten Hattem en Voorst
maken geen gebruik van het onderdeel spraak- en taalscreening (logopedie) van de
jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een korting op de inwonerbijdrage.
De totaal begrote inwonerbijdrage voor 2022 is € 12.285.502. Voor de berekening per inwoner
is de korting hierbij opgeteld.
Dit resulteert in een inwonerbijdrage publieke gezondheid van € 8,17 per inwoner en een
inwonerbijdrage jeugdgezondheid van € 8,28 per inwoner.
De definitieve inwonerbijdrage per deelnemende gemeente bepalen we aan de hand van de
werkelijke inwoneraantallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.
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Inwonerbijdrage 2022 per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2020 30-12-2020
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Begroting
2022
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Jeugd
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Totaal
in €

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.092
43.821
36.105
58.131
36.033
29.625
39.342
28.881
299.030

27.092
43.821
36.105
58.131
36.033
29.625
39.342
28.881
299.030

221.468
358.222
295.146
475.201
294.557
242.174
321.607
236.092
2.444.468

224.331
362.852
298.961
481.344
298.365
245.305
325.765
239.144
2.476.067

445.798
721.074
594.107
956.545
592.923
487.479
647.372
475.236
4.920.535

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.336
20.881
33.163
12.229

0
20.881
33.163
12.229

18.666
33.834
24.712

18.666
33.834
24.712

48.173
355.994

48.173
191.658

1.343.391
170.695
271.096
99.968
0
152.588
276.581
202.012
0
393.798
2.910.129

0
172.902
274.601
101.260
-3.527
154.561
280.157
204.623
-7.074
398.888
1.576.390

1.343.391
343.597
545.697
201.228
-3.527
307.149
556.738
406.636
-7.074
792.686
4.486.520

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.345
27.010
48.639
27.936
23.706
24.281
174.917

23.345
27.010
48.639
27.936
23.706
24.281
174.917

190.837
220.798
397.607
228.367
193.788
198.489
1.429.887

193.304
223.652
402.747
231.319
196.293
201.055
1.448.370

384.142
444.449
800.354
459.687
390.082
399.544
2.878.257

Totaal GGD NOG
829.941
665.605
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

6.784.484

6.784.484

5.500.827
3.527
7.074
5.511.428

12.285.311
3.527
7.074
12.295.912

8,17

8,28

16,45

Bijdrage per inwoner
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