SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Harry van Zon (D66)
Datum: 30 januari l 2013
Onderwerp:Gevolgen Wet Publieke Gezondheidszorg
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
TOELICHTING
De vraag die ik mondeling in de commissie Middelen van 16 januari 2013 stelde naar
aanleiding van de Bestuursrapportage VRK (pagina 6) behelst het volgende:
Er is in de concept-Jeugdwet sprake van een wijziging van de Wet Publieke
Gezondheidszorg, waarbij activiteiten van de jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan
alle kinderen worden aangeboden worden overgeheveld naar de eerdere genoemde
Jeugdwet, en gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daarbij wordt gemeenten de
mogelijkheid geboden om bepaalde activiteiten (‘maatwerk-activiteiten’) te laten
uitvoeren door ‘andere organisaties’.
VRAGEN
1. Vraag
Welke activiteiten worden verstaan onder ‘maatwerk-activiteiten’
Antwoord:
Voorafgaand aan de beantwoording wordt ter verduidelijking opgemerkt dat deze
maatwerk-activiteiten al geruime tijd onder verantwoordelijkheid vallen van de
gemeente. Er is dus geen sprake van een decentralisatie van deze taak. Er is sec
sprake van een verandering in de zin dat maatwerkactiviteiten (deels) uit de Wet
Publieke Gezondheid worden gehaald en worden opgenomen in de voorgenomen Wet
Zorg voor Jeugd.
In het in de Wet publieke gezondheid verankerde zogenoemde Basistakenpakket JGZ
staat omschreven welke activiteiten tot de jeugdgezondheidszorg behoren. Binnen dit
basistakenpakket is een differentiatie aangebracht in een uniform deel (a) en een
maatwerkdeel (b). Tot het uniforme deel (ad a) behoren producten van het
basistakenpakket die vanuit het belang van volksgezondheidsbeleid aan alle kinderen
gestandaardiseerd - gevraagd en ongevraagd - moeten worden aangeboden
(bijvoorbeeld monitoring, screening en vaccinaties). Gemeentelijke beleidsvrijheid is
voor wat betreft het uniforme deel van het basistakenpakket niet aan de orde.
Besluitvorming over de inhoud van het basistakenpakket is overigens op dit moment
onderwerp
van
onderzoek
(Commissie
Evaluatie
basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg).

Tot het maatwerkdeel (ad b) behoren die producten van het basistakenpakket waarbij
gemeenten beleidsvrijheid hebben. Oftewel, de activiteiten die niet aan alle kinderen
worden aangeboden, maar die worden aangeboden naar gelang er volgens
gemeenten behoefte naar is. De gemeente stelt de invulling van het maatwerkdeel af
op de specifieke zorgbehoeften in de gemeente en op de lokale (gezondheids)situatie.
In Heemstede is voor het maatwerkdeel op jaarbasis een budget van € 26.000
beschikbaar. Deze middelen zijn vanaf 2003 door Heemstede ingezet – conform
destijds door het rijk beoogd - voor de uitvoering van extra taken van de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (consultatiebureaus). Bijvoorbeeld voor deelname aan
netwerken op het terrein van het lokale jeugdbeleid, de organisatie van
themabijeenkomsten, opvoedondersteuning en de begeleiding en verwijzing van
jonge kinderen met een (taal)achterstand of een verhoogd risico daarop.
Op dit moment – onder de Wet Publieke Gezondheidszorg – worden de
maatwerkactiviteiten uitgevoerd door aanbieders van jeugdgezondheidszorg. Het rijk
beoogt door de opname in de voorgenomen Jeugdwet gemeenten meer
beleidsvrijheid te geven. Het is aan gemeenten om te bepalen welke activiteiten ze in
dit kader willen laten uitvoeren en door welke organisaties. Anders gezegd, door
maatwerkactiviteiten op te nemen in de Jeugdwet krijgen gemeenten de vrijheid om
deze activiteiten (ook) bij andere organisaties in te kopen dan de huidige aanbieders
van jeugdgezondheidszorg.
2. Vraag
Wat wordt bedoeld met ‘andere organisaties’: zijn dat de GGD’s of zijn dat private
organisaties?
Antwoord
“Andere organisaties”:
jeugdgezondheidszorg.
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3. Vraag
Als het de GGD’s zijn: gaat het hier dan om nieuwe taken, en zo ja, hoe bereidt de
GGD zich daarop voor?
Antwoord
Het betreft geen nieuwe taken. Een voorbereiding van de GGD is in deze niet aan de
orde (zie eerdere antwoorden).
4. Vraag
Als het private organisaties zijn, aan welke of wat voor organisaties wordt dan
gedacht voor de uitvoering?
Antwoord
Gedacht kan worden aan o.a. (de partners van) het CJG of aan andere partijen die nu
opvoed- en opgroeiondersteuning bieden (bijvoorbeeld OOK, Opvoedpoli).
5. Vraag
Wordt het gewenst deze taken binnen VRK-verband te gaan uitvoeren of onder
verantwoordelijkheid van de VRK te gaan uitvoeren, en zo ja waarom?
Antwoord
Nee, dit is gelet op het bovenstaande niet gewenst.

