
 

 

 

 

 

Notulen 

Vergadering: Ambtelijk vooroverleg inhoudelijk GGD Brabant-Zuidoost 

Datum: 21 november 2022 

Notulist: Pim Lamers 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Thieu Smeets (voorzitter), GGD Brabant-Zuidoost 

Peter van Son, controller GGD 

Emmy v.d. Heuvel, Eindhoven 

Bart Hermans, Asten 

Bas vd Voort, Nuenen 

Yvon Huibers, Geldrop-Mierlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgemeld: 

 

 

 

Gasten: 

Tess Miltenburg, Bladel 

Chafia Ezzarfani, Helmond 

Lea van Gerven, Bergeijk 

Trudy van Moorsel, Eersel 

Wilma Moonen, Veldhoven 

Rianne Bieckmann, Oirschot 

Marlieke de Jong, Son en Breugel 

Natalie Elmas, Best 

Rosaida Broeren, Best 

Inge Janssen, Someren 

Eva Siemons, Deurne 

Elody Majoor, Valkenswaard 

Elle Toonen, Laarbeek 

Marjo Luttels, Reusel – De Mierden 

 

Ingrid van Geffen, Gemert- Bakel 

Yvonne Schouten, Waalre 

Wil Evers, Deurne 

 

Elske Beintema, GGD (bij brede Spuk-regeling) 

Simone vd Poell, GGD 

Myrthe Salari, GGD (bij Vroeghulp) 

Marjoke Mollema, GGD 

Anke van Gestel, GGD (bij RVTV) 

Yvonne Meertens, GGD (bij RVTV) 
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1.  Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De vergadering heeft 

plaatsgevonden via MS Teams. 

2.  Verslag ambtenarenoverleg 10 oktober 2022 

Het verslag is niet aan de orde geweest. 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen mededelingen. 

4.  Voorbespreking agenda’s DB (30 november 2022) en AB (14 december 2022) 

Harmonisatie JGZ 0 – 4 

Gevraagd is of het basispakket JGZ 0 – 4 nu inhoudelijk is geharmoniseerd. Verzocht is om 

de mutaties ten opzichte van de oude pakketten (Zuidzorg/Zorgboog) expliciet te maken in 

de notitie voor het DB/AB. Verder is gevraagd wanneer de afweging bedrag per inwoner of 

bedrag per kind wordt gemaakt. 

Thieu Smeets licht toe dat het geharmoniseerde pakket is besproken in de ambtelijke 

werkgroep. De verschillen in de basispakketten waren klein. De verschillen hadden 

betrekking op de methodieken (samen starten en beeldbellen) die door Zuidzorg ingezet 

werden en waarvoor extra middelen beschikbaar waren in BAP. De Zorgboog had vanwege 

budgetproblemen keuzes gemaakt m.b.t. het intake huisbezoek (enkel huisbezoek bij ‘eerste 

kind’, bij volgende kinderen enkel op indicatie of een korter huisbezoek), er was geen 

standaard peuter-consult door een Zorgboog arts en de contactmomenten waren enkele 

minuten korter in de Peelregio.  

Deze verschillen zullen in de notitie voor het DB/AB expliciet worden gemaakt. 

Financieel gezien zijn 3 scenario’s afgewogen. In deze fase wordt bij JGZ 0-4 een bedrag per 

kind voorgesteld, maar in een volgende fase kan die afweging opnieuw gemaakt worden 

voor het hele pakket JGZ 0 – 18. Nu wordt JGZ 0 – 4 op basis van een kindbijdrage 

gefinancierd en JGZ 4 – 18 op basis van een inwonerbijdrage. Bij de afweging speelt mee de 

wijze waarop de overheadkosten (bijv. huisvestingskosten) worden doorberekend. De 

financiële effecten voor gemeenten bij het huidige voorstel zijn beperkt (- 1.1 tot + 1.1 %). 

De volledige harmonisatie wordt in 2023 bekeken en geldt vanaf 2024. 

Vraag: kan dit leiden tot een hogere bijdrage door gemeenten ? 
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T. Smeets: dat valt nog moeilijk te overzien maar we gaan ervan uit dat het budgettair 

neutraal is. 

Verzocht is om de voortgang van de harmonisatie JGZ 0 – 18 regelmatig op de agenda van 

het ambtenarenoverleg in 2023 te zetten. 

 

Vernieuwing JGZ  

Gevraagd is of er m.b.t. de vernieuwing JGZ-kaders worden gesteld door het bestuur. Op dit 

moment is dat nog niet het geval, maar het GGD-bestuur kan die kaders uiteraard wel 

stellen. T. Smeets zegt toe dat de ambtenaren worden betrokken bij de vernieuwing van 

JGZ. 

 

Tussentijdse monitor Vroeghulp 

Myrthe Salari (GGD) geeft een toelichting op Vroeghulp (doel en aanpak) en de tussentijdse 

monitor. Het blijkt dat elke gemeente een eigen werkwijze heeft en dat er verschillen zijn in 

de termijnen dat een aangemelde casus wordt opgepakt.  

Vraag: wie kan casussen aanmelden en hoe? 

Antwoord: ouders zelf en professionals vanuit onderwijs, kinderopvang, JGZ en sociale 

wijkteams. Aanmelden kan via de GGD-website. 

Vanuit de ambtenaren komt het signaal dat Vroeghulp niet altijd bekend is bij de sociale 

teams van gemeenten. 

Thieu Smeets verzoekt ambtenaren om mee te denken bij scenario’s voor een andere 

werkwijze. 

 

Indexering kosten GGD 

Gevraagd is in hoeverre de te verwachten kostenstijging afwijkt van de systematiek die is 

afgesproken tussen de 4 GR’en. Ook is gevraagd wat de andere GR’en in de regio doen met 

de indexering. 

P. van Son licht toe dat er afspraken zijn vastgelegd over de indexeringsmethodiek. Die kan 

per GR verschillen. De methodiek voorziet er ook in dat er kan worden afgeweken indien de 

werkelijke kostenstijging substantieel afwijkt van de indexeringsmethodiek. Ook andere 

GR’en in de regio hebben te maken met substantiële kostenstijgingen (veel hoger dan de 

afgesproken methodiek). Ook zij verwachten tekorten in de exploitatie wanneer de 

kostenstijging niet wordt gecompenseerd. 

 

Ten aanzien van de overige agendapunten zijn geen vragen gesteld of opmerkingen 

gemaakt. 
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5.  Relatiebeheer tussen GGD en gemeenten 

Chafia geeft aan dat er in Helmond ook tijdens de Coronajaren is doorgegaan met de 

accountoverleggen en dat dit waardevol is geweest. 

De frequentie van het accountoverleg is naar keuze (maatwerk per gemeente). Ook de 

samenstelling van het accountoverleg is naar keuze (maatwerk). 

Afgesproken is dat elke gemeente aangeeft hoe zij het accountoverleg wil gaan inrichten. 

6.  Stand van zaken uitrol Nu Niet Zwanger (NNZ) 

De meeste gemeenten haken aan vanaf 2023. De GGD komt nog voor de kerst met een 

definitieve begroting en een uitrolplan. Gemeenten kunnen uitgaan van de bedragen die zijn 

genoemd in de begroting die in juli is aangeboden. 

7.  Van subsidies naar inbestedingen 

Vanuit de GGD is gevraagd of er ambtenaren willen meedenken over deze transitie (n.a.v. 

de vragen die in het DB zijn gesteld). Chafia Ezzarfani en Inge Janssen hebben zich 

aangemeld. Deze vraag zal ook worden voorgelegd aan de financiële ambtenaren. 

8.  (Regionale) Volkgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV)  

Anke van Gestel geeft een presentatie over de RVTV (reeds gedeeld met de ambtenaren 

PG).  

Afgesproken is dat de ambtenaren de vragen in de mentimeter (die vanwege tijdgebrek niet 

konden worden beantwoord) buiten de vergadering zullen beantwoorden. 

9.  Regionale preventie infrastructuur, GALA, IZA en SPUK  

Elske Beintema geeft een toelichting (deze is samengevat in een aparte notitie die na de 

vergadering is gedeeld). 

Opgemerkt is dat er een relatie moet worden gelegd met het regionale preventie akkoord 

(De stap naar gezonder) en voorkomen moet worden dat dingen dubbel worden gedaan. Het 

regionale preventie akkoord is momenteel nog globaal en moet nog uitgewerkt worden in 

uitvoeringsprogramma’s. Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten bij het regionale 

preventie akkoord. Bovendien moet er nog een relatie gelegd worden tussen het regionale 

akkoord en de lokale akkoorden van de 21 gemeenten. 

Afgesproken is dat de ambtenaren het voorstel van de GGD om de ondersteuningsmiddelen 

vanuit het Rijk (7400 euro per gemeente) te bundelen en het proces door de GGD te laten 

ondersteunen, intern bespreken. 

10.  Rondvraag 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 


