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van de Fractie van D66
over Integrale jeugdgezondheidszorg

Beantwoording van de vragen:
1.
Kan het college zo concreet mogelijk aangeven welke voordelen de gemeente Woerden zal hebben door
het nog intensiever gebruik maken van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland? Zijn er
bijvoorbeeld kwalitatieve of financiële voordelen die Careyn niet had kunnen bieden?

Op 15 december heeft het College besloten de jeugdgezondheidszorg integraal te beleggen. Daarbij wordt
nagestreefd:
1. Een meer klantgerichte, effectievere en efficiëntere organisatie van de jeugdgezondheidszorg door
deze te beleggen bij één uitvoeringsorganisatie.
2.
Een klantgerichte, effectieve en efficiënte organisatie van de jeugdgezondheidszorg door te blijven
uitgaan van één uitvoeringsmodel voor de jeugdgezondheidszorg in de vijf gemeenten van de
SZZW samenwerking.
3.
Het organiseren van voldoende sturing en regie op de jeugdgezondheidszorg, mede met het oog op
de decentralisatie van de jeugdzorg en de wens om deze te organiseren volgens de aanpak van
één gezin, één plan en één regisseur en het streven sterker in te zetten op de eigen kracht en het
eigen netwerk van inwoners en de inzet van vrijwilligers.
Op 25 juni 2013 heeft het College besloten de jeugdgezondheidszorg integraal bij GGD Midden Nederland
te beleggen.
1.

2.

Inhoudelijke afwegingen geven niet de doorslag: op basis van inhoudelijke criteria is niet sprake van
een duidelijk voorkeursscenario. De flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg is te realiseren,
zowel in een scenario van uitbesteding van de jeugdgezondheidszorg, als een scenario van het
beleggen van de jeugdgezondheidszorg bij de gemeenschappelijke regeling GGD Midden
Nederland. Dit geldt tevens voor het realiseren van een wijkaanpak en het zoeken van aansluiting
op de decentralisatie jeugdzorg.
Met GGD Midden Nederland is overeengekomen dat de kosten voor de integrale uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg, exclusief de eenmalige invoeringskosten, de komende twee jaar voor
dezelfde taken gelijk blijven aan de huidige kosten die gemeenten maken voor de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg. De komende twee jaar wordt niet rekening gehouden met een besparing,
maar vooral een verbetering van de werkwijze. Na twee jaren worden nieuwe afspraken gemaakt
over het budget van GGD Midden Nederland voor de integrale uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg.

3.

Belangrijke reden om de jeugdgezondheidszorg integraal bij GGD Midden Nederland te beleggen,
is de wens om met vijf gemeenten binnen Utrecht West eenzelfde keuze te maken. Dit leidt tot
schaalvoordelen en biedt tevens de mogelijkheid om goede aansluiting te vinden bij de
decentralisatie jeugdzorg die eveneens met Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse
Vecht wordt opgepakt. De colleges van Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht
hebben allen ervoor gekozen de jeugdgezondheidszorg bij GGD Midden Nederland te beleggen. De
Ronde Venen maakt deze stap mogelijk zes maanden later dan de andere gemeenten.

2. Zijn er inhoudelijke of financiële risico's verbonden aan het onderbrengen van alle zorg voor jongeren
van 0-19 aan GGD Midden Nederland? Zo ja, wat zijn die risico's precies en op welke wijze anticipeert het
college daarop?

De financiële risico's van het beleggen van de integrale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg bij GGD
Midden Nederland zijn beperkt door heldere afspraken te maken over een bestedingsplafond voor de
uitvoeringskosten. Daarnaast geschiedt de overplaatsing van personeel volgens het uitgangspunt Mens
volgt werk, waarmee er naar verwachting geen of beperkte frictiekosten zijn.
3. Hoe wordt de kwaliteit van de dienstverlening
jaren gemeten en indien nodig, bijgestuurd?

van de GGD met betrekking tot de JGZ voor de komende

Gemeenten hebben besloten de jeugdgezondheidszorg tijdelijk en onder voorwaarden bij de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden Nederland te beleggen. Daartoe wordt dan een (zoveel
mogelijk uniforme) privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen afzonderlijke gemeenten en de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden Nederland. Gemeenten hebben als sturingsmogelijkheid om
de tijdelijke overeenkomst van bijvoorbeeld twee jaar niet te verlengen.
Er heeft een uitgebreide verkenning plaatsgevonden van de sturingsmogelijkheden waarover gemeenten
beschikken. Er zijn resultaatindicatoren opgesteld, die door GGD Midden Nederland gebruikt zijn bij het
doen van een aanbod. Werken met resultaatsturing is voor zowel de gemeenten als GGD Midden
Nederland een nieuwe aanpak, die nadere verkenning vereist. Partijen gaan de komende twee jaar deze
verkenning met elkaar aan, waarbij indicatoren nader worden uitgewerkt en toegepast.
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