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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over het voorgestelde takenpakket van de GGD. Tijdens de 
extra vergadering van de commissie Samen leven van 21 januari 2008 volgt een presentatie en 
kunt u vragen stellen over dit pakket en de ontwerpbegroting 2008 van de Openbare 
Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond. In uw raadsvergadering van 31 januari a.s. kunt u uw 
zienswijze over dit ontwerp bepalen. 
 
Procedure  
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond van 28 november 
2007 is het basistakenpakket en de ontwerpbegroting 2008 vastgesteld.  
De volgende stap in de afhandelingprocedure van de begroting is volgens de gemeenschappelijke 
regeling, dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun 
zienswijze t.a.v. de ontwerpbegroting kenbaar te maken.  
Voor de raad zal op 21 januari 2008 een informatie-avond worden georganiseerd, in de vorm van 
een extra vergadering van de commissie Samen leven. De directeur van de GGD, mevrouw M. 
Donker, zal dan een toelichting gegeven op het takenpakket voor 2008. Het is de bedoeling, dat de 
ontwerpbegroting in de raadsvergadering van 31 januari 2008 wordt behandeld..   
Als deze fase is afgehandeld kan het Algemeen Bestuur GGD de begroting 2008 definitief 
vaststellen. Dit zal uiterlijk op 1 maart 2008 plaatsvinden. 
 
Takenpakket  
Het voorgestelde takenpakket van de GGD betreft drie taken, te weten; 

1. het basistakenpakket; 
2. afname van de Jeugdmonitor als bijzondere basistaak; 
3. afname van de plusproducten spreekuren VO en handhaving kinderopvang. 

Hieronder worden deze taken toegelicht.  
 
Basisproducten en Plusproducten 
Het Basistakenpakket bestaat uit de producten, waarmee de GGD invulling geeft aan de wettelijke 
taken op het terrein van de volksgezondheid. Basisproducten worden afgenomen door alle 
gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond. 
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Daarnaast biedt de GGD plusproducten aan. Deze producten kunnen een aanvulling vormen op 
het basispakket volksgezondheidsbeleid van de gemeente, of op het gemeentelijk beleid in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
 
Bijzondere Basisproducten 
De verplichting vanuit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), met betrekking tot 
het monitoren en signaleren van gezondheidsproblemen, is in het basistakenpakket ingevuld door 
middel van de Jeugdmonitor Rotterdam (JMR). De jeugdmonitor wordt ingezet bij verschillende 
contactmomenten met kinderen. In Ridderkerk werd tot 2008 nog geen gebruik gemaakt van de 
Jeugdmonitor Rotterdam. Om die reden is door de GGD de optie geboden om de jeugdmonitor 
geleidelijk te gaan invoeren, zodat in 2010 deze daadwerkelijk in alle gemeenten onderdeel 
uitmaakt van het basistakenpakket.  In het kader van preventief jeugdbeleid en het systematisch en 
vroegtijdig opsporen en aanpakken van gezondheidsproblemen bij jeugdigen, wordt voorgesteld 
om de jeugdmonitor al met ingang van 2008 op te nemen in het basistakenpakket van Ridderkerk. 
Nieuw in het basistakenpakket is de inspectie van kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. 
Aangezien alle gemeenten dit product afnemen, heeft het een plaats in het basistakenpakket 
gekregen. Daarbij zullen de kinderopvanglocaties jaarlijks worden geïnspecteerd en de 
peuterspeelzalen 1 x per 2 jaar. 
Een ander “nieuw”  product in het basistakenpakket is de gezondheidslijn. Aangezien dit product al 
een paar jaar werd aangeboden door de GGD, zonder dat de regiogemeente daarvoor een 
bijdrage leverden, is ook voor dit product een invoeringstermijn aangeboden tot 2010. 
Voorgesteld wordt om bij dit basisproduct gebruik te maken van deze invoeringstermijn en in te 
zetten op afname in 2010. 
 
Plusproducten 
Het product Spreekuren Jeugdgezondheidszorg maakte tot op heden onderdeel uit van het 
Basistakenpakket. Aangezien niet alle gemeenten dit product af wilden nemen, is het in het 
basistakenpakket 2008  een plusproduct geworden. Het betreft een aanbod voor het voortgezet 
onderwijs, waarbij zowel leerlingen, als leerkrachten, mentoren etc. gebruik kunnen maken van de 
expertise van een jeugdverpleegkundige, die op vaste momenten beschikbaar is op school. 
Aangezien er door het VO in Ridderkerk veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze 
spreekuurmogelijkheid, wordt voorgesteld dit product voor de komende 2 jaar te blijven afnemen, 
als plusproduct. In deze periode kan de relatie met het product Gezonde School, waar hieronder 
meer over wordt aangegeven, in kaart worden gebracht. 
Met betrekking tot de kinderopvang heeft het college besloten om de handhaving kinderopvang uit 
te besteden bij de GGD. Dit betekent dat dit plusproduct zal worden ingekocht. 
De nog op te stellen nota Volksgezondheid 2008-2011 zal richting geven aan de inzet van de 
resterende middelen gezondheidsbeleid. Ook in de WMO-nota, staan m.b.t. de prestatievelden 7, 8 
en 9 een aantal mogelijkheden genoemd, waarvoor plusproducten ingekocht kunnen worden. In de 
fase van afstemming tussen deze twee beleidsnota’s zal helderheid verkregen worden t.a.v. de 
besteding van de resterende middelen gezondheidsbeleid. 
 
Consequenties  
Door de herschikking van taken in het basistakenpakket en het feit, dat er middelen zijn 
gereserveerd in de begroting 2008 voor de Jeugdmonitor Rotterdam, is het mogelijk om de 
hierboven genoemde basistaken en plustaken af te nemen binnen de begrootte middelen voor 
2008 voor gezondheidsbeleid. 
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Ambtenaar Mw. M.J. Zeldenrust - T 0180 451 357 - e-mail M.J.Zeldenrust@ridderkerk.nl 

De kosten worden ten laste gebracht aan de hiervoor beschikbare middelen in de begroting 2008: 
1. basistakenpakket GGD                                           € 535.125 - 
2. plustaak handhaving kinderopvang                      €     1.230 - 
3. plustaak spreekuren VO                                    €     5.412 -  
 
De budgetten blijven binnen de ramingen. De gemeentebegroting behoeft geen wijziging. 
 
Opgemerkt kan nog worden, dat het budget voor het basistakenpakket inclusief de afname van de 
Jeugdmonitor is en inclusief de inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Over de afname van het plusproduct handhaving kinderopvang heeft de besluitvorming inmiddels 
plaatsgevonden en de kosten worden ten laste gebracht van het product kinderopvang. 
 
Met deze informatiebrief hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd ter voorbereiding op de 
commissie- en raadsvergadering.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester,   
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