gemeenschappelijke regeling
Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Verslag: I. van Soest
Ic.vansoest@rotterdam.nl

Aan: de leden van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Concept verslag

Naam overleg: Platform / Algemeen Bestuur GGD
Rotterdam-Rijnmond, Algemeen Bestuur Jeugd
Datum overleg: 21 september 2017

Locatie: Stadhuis Rotterdam, k.113

Aanwezige bestuurders
Dhr. J. Heuvelink (plv. vz) Lansingerland
Dhr. W. Borgonjen Brielle
Mw. M. Rombout Albrandswaard
Dhr. J. van Wolfswinkel Barendrecht
Mw. A. Hartnagel Capelle ad IJssel
Dhr. H. van der Velde Hellevoetsluis
Dhr. M. Oosterwijk Krimpen ad IJssel
Mw. A. van Tatenhove Lansingerland
Dhr. A. Keijzer Maassluis
Dhr. D. van der Schaaf Nissewaard
Mw. T. Keuzenkamp Ridderkerk
Mw. P. van Aaken Schiedam
Mw. N. Gouweleeuw Schiedam
Dhr. C. Oosterom Vlaardingen

08.

Rotterdam-Rijnmond, GGD en Jeugd
GGD Rotterdam-Rijnmond
Dhr. C. Quak uitvoerend secretaris
Mw. I. van Soest, notulist
Jeugd & Onderwijs
Dhr. O. de Zwart directeur
Dhr. J. Houtman
Afgemeld
Dhr. G. de Jong Goeree-Overflakkee
Dhr. H. de Jonge (vz) Rotterdam
Dhr. C.J. Dijkman Nissewaard
Gasten
Mw. A. van Rinsum ISD

Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Dhr. Heuvelink heet als plaatsvervangend voorzitter, de aanwezigen welkom.
Verslag Platform 29 juni 2017
mw. Hartnagel wijst er op dat zij niet aanwezig was. Het verslag wordt verder ongewijzigd
vastgesteld.

09.

I-Sociaal Domein Presentatie Antoinette van Rinsum, ISD
Voor Jeugd Wmo dient men alleen kennis te nemen van de informatie. Er zijn geen formele
bestuurlijke besluiten te nemen, maar wel aanbevelingen.
Mw. Van Rinsum deelt mee dat het programma VNG brancheorganisaties ophoudt te bestaan. Dit is
ooit ingesteld door KING en VNG om te kijken of we de vermijdbare administratieve lasten kunnen
verminderen. Dit is nog het transitiedeel en het loopt nog tot eind van het jaar.
In een aantal regio’s gaat het wat minder.
Het landelijk beeld is dat een groot deel goed scoort (A). Nu is het nog overal inputgericht geregeld,
maar volgend jaar moet iedereen naar een outputgerichte variant gaan.
Gemiddeld wordt in Rijnmond een B gescoord. Dit betekent; ‘het loopt goed maar er worden nog een
aantal eigen producten gebruikt’. Verder is er wel een goede uitwisseling.
Dhr. Van Wolfswinkel merkt op dat zorgverleners gek worden van verschillende vragen van
gemeentes over hun manier van factureren. Volgens mw. Van Rinsum zijn er eerst regelmatig zwarte
pieten heen en weer geschoven, maar het lijkt nu beter te gaan. Maar zorgverleners die ook in
andere regio’s zitten hebben meer administratieve lasten en dat vinden ze lastig.
Beeld jeugdregio Rijnmond;
Rapportage mei 2016; eerst heeft men zelf gekeken hoe het met het berichtverkeer gesteld is,
daarna zijn ze met ambtenaren gaan praten en bij mw. Keuzenkamp uit gekomen, scoren meer dan
ruim voldoende.
De samenvatting van de regio (A t/m E) zegt nog niet meer dan of alle gegevens al bekend zijn. En
dat is vaak nog niet zo. Maar er is wel heel veel verbeterd.
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Nu gaan we wel door tot eind eerste kwartaal 2018
I.v.m. overige ervaren administratieve lasten; landelijke productcodes gebruiken, taakgerichte
uitvoeringsvariant kiezen voor de gesubsidieerde zorginstellingen, alle bolletjes op blauw; snelheid
maken met plan van aanpak voor afsluiting DBC’s is nu een belangrijk aandachtspunt.

10.

Rondvraag en sluiting
-De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op 21 december, locatie Stadhuis Rotterdam k.113
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