Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk
Algemene informatie
● Vragensteller: Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie
● Onderwerp/vergaderstuk: Jaarverslag 2021 en Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling
GGD-RR
● Vergaderdatum: 19 mei 2022
● Portefeuillehouder: Edward Piena
● Datum indiening vraag: 17 mei 2022
●

Datum ontvangst antwoord: 19 mei 2022

Vragen en antwoorden
Vraag 1 Inzet GGD-RR advisering omgevingswet.
In afwachting van de afname van het plusproduct ‘gemeentelijke advisering gezonde
leefomgeving’, worden de extra kosten meegenomen in de gemeentelijke begroting 2023.
-

Wat is het verschil tussen een product en een plusproduct?

-

Is elke gemeente vrij om zelf te beslissen over de afname van (plus) producten?

Antwoord 1
-

Een product is onderdeel van het basistakenpakket. De basistaken van de GGD-RR zijn
gebaseerd op de taken omschreven in de Wet publieke gezondheid. Het algemeen bestuur
van de GGD-RR kan ook zelf producten toevoegen aan het basistakenpakket. Hier is echter
een unaniem besluit voor nodig. De kosten van het product worden dan door de gehele regio
op basis van het inwonersaantal verdeeld. Een plusproduct maakt geen deel uit van het
basistakenpakket en kan dus per individuele gemeente afgenomen worden. Dit geldt voor de
plustaken NuNietZwanger, WMO Toezicht en ‘gemeentelijke advisering gezonde
leefomgeving’.

-

Kortom, elke gemeente is vrij om te beslissen over de afname van plusproducten. Voor het
toevoegen van een product aan het basistakenpakket is een unaniem besluit nodig van de
gehele regio.

Vraag 2 Extra middelen gastouders
Wat is de reden dat de GGD meer toezicht gaat houden op gastouders? Zijn er signalen dat dit
niet goed verloopt? Of heeft dit te maken met andere zaken?
Antwoord 2
Al enige tijd wordt gepleit voor kwaliteitsverbetering in de gastouderopvang en intensiever toezicht
erop. Op dit moment bedraagt de steekproef van gastouderinspecties minimaal 5% per jaar. Om
te garanderen dat iedere gastouder regelmatig wordt geïnspecteerd, wordt de steekproef per 2023
verhoogd naar 50%. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens om
deze nieuwe toezichtnorm wettelijk te verankeren. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn alvast
middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om het toezicht op gastouders te intensivering.
In het algemeen bestuur van de GGD-RR is daarom besloten de beschikbaar gestelde middelen
in te zetten om vanaf 2022 de steekproef op te bouwen naar 20%.

