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1.

Opening en vaststellen agenda
De heer Fokkema bedankt voor alle reacties tijdens zijn ziekte, het is fijn weer aanwezig te zijn.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.
•

Conclusies van 6 juli 2017
Op verzoek van de heer Kooistra wordt onder punt 8 de zin “Hij heeft overigens geen alternatief”
geschrapt. In de daaraan voorafgaande zin wordt het woordje “te” toegevoegd aan “gemakkelijke”.
Voor het overige worden de conclusies ongewijzigd vastgesteld.

•

De voorzitter geeft aan dat vanuit de GGD nog een factsheet over de gegevensverstrekking nieuwe
vergunninghouders zal worden toegezonden aan de gemeenten. In november zal het onderwerp met de
gemeentesecretarissen worden besproken. De insteek is te komen tot een convenant over de
gegevensuitwisseling tussen VRF en de deelnemende gemeenten.

3.
•

Ingekomen stukken en mededelingen
Mevrouw De Graaf deelt aanvullend op de schriftelijke mededelingen mee dat door onvoorziene
personele omstandigheden niet alle geplande inspecties kinderopvang in 2017 kunnen worden
uitgevoerd. Hierover is inmiddels overleg geweest met de inspectie. De gemeenten ontvangen op korte
termijn een brief. Verder maakt zij melding van het verschijnen van het advies van de commissie Hoes
over de arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek. Hierop zal in een volgende vergadering
worden teruggekomen.
Mevrouw Du Pree heeft vragen naar aanleiding van het project meeleefgezinnen (waarom in deze
commissie mededeling, wie is initiatiefnemer, hoe groot is de deelname etc.). Mevrouw De Graaf zegt toe
dat de desbetreffende manager in afstemming met mevrouw Du Pree nadere informatie zal toesturen
aan de commissie.
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De voorzitter zegt dat in de Agendacommissie is afgesproken dat in het vervolg een overzicht van
projecten waarin de GGD participeert bij de ingekomen stukken zal worden gevoegd.
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan.
Achtmaands bestuursrapportage 2017, programma Gezondheid
Toegezegd wordt dat met het oog op de vergelijkbaarheid in het vervolg dezelfde tijdsperiodes per
indicator zullen worden opgenomen. Opgemerkt wordt dat bij verhoudingen (percentages) de periode
minder interessant is.
De heer Dijkstra acht een steekproef van 5% voor de inspecties gastouder te laag. Het percentage is het
wettelijk minimum (dat door de organisatie wordt aangehouden) maar het staat gemeenten vrij meer
steekproeven te houden. Dit leidt uiteraard tot extra kosten. Landelijk is overigens ook het percentage
onderwerp van discussie.
De Bestuurscommissie Gezondheid besluit, met inachtneming van de toezegging over de
vergelijkbaarheid, conform het voorstel.
Het Nieuwe Toezicht kinderopvang
Mevrouw De Graaf zegt dat de GGD in 2018 ambtelijk het gesprek met de gemeenten wil voeren over de
samenhang toezicht en handhaving teneinde zo mogelijk de kosten te kunnen verminderen.
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de wijzigingen in het toezicht kinderopvang en de
daaruit voortvloeiende financiële consequenties.
Evaluatie Organisatieplan GGD
De stukken doen mevrouw Van Hall meer denken aan een tevredenheidsonderzoek. Bij een evaluatie
dienen de beoogde doelen afgezet te worden tegen de gerealiseerde resultaten. Mevrouw De Graaf is
het met haar eens. Zij geeft aan dat in het Organisatieplan is opgenomen dat er na een jaar een
evaluatie plaatsvindt en dat is naar haar mening veel te vroeg Een echte evaluatie door een externe partij
is eerst aan de orde na een periode van drie jaar. Wat haar betreft zou dus eind 2018/begin 2019 de
(echte) evaluatie kunnen worden gehouden.
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de evaluatie en de inmiddels ondernomen acties.
Zij ziet graag begin 2019 de resultaten van de (echte) evaluatie tegemoet.
Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van het verzoek van de heer Trompetter zegt mevrouw De Graaf toe dat de GGD een
een collectieve aanpak van voorzorg zal voorleggen aan de Bestuurscommissie Gezondheid.
De mogelijke acties voor de organisatie op grond van het regeerakkoord zullen worden geïnventariseerd
en teruggekoppeld naar de Bestuurscommissie Gezondheid.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
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