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Geachte heer, mevrouw. 

Op 5 oktober j l . is in uw raadscommissie Onderwijs en Welzijn de coUegebrief 
'Regionale samenwerking in het sociale domein: inkoop Jeugdhulp en toekomst 
GGD'(nr. 2895681) besproken. Wij hebben toegezegd u na bespreking in het Algemeen 
Bestuur PG&Z op 14 oktober j l . het Koersdocument 'Publieke gezondheid in de regio 
Groningen, ontwikkelperspectief 2017-2020' te sturen. U treft dat document hierbij aan. 
Tevens informeren we u met deze brief over het proces en de vervolgstappen. 

Proces 

Het Algemeen Bestuur PG«&Z heeft op 14 oktober j l . een principebesluit genomen over 
het door alle gemeenten gewenste toekomstscenario dat in het Koersdocument is 
beschreven: scenario 3b. Dat besluit is in lijn met onze inbreng zoals verwoord in 
bovengenoemde collegebrief. Het college is dan ook voornemens om in te stemmen met 
het Koersdocument tijdens het AB PG&Z van 9 december a.s. 

Korte schets van de inhoud van het gekozen scenario 

Belangrijk element in het scenario dat tegemoet komt aan onze wensen, is de keuze-optie 
ten aanzien van de niet-wettelijke GGD taken. 
In het voorkeursscenario hebben gemeenten jaarlijks de keuzemogelijkheid om de niet-
wettelijke GGD taken wel of niet door de GGD te laten uitvoeren. 
Het zal hierbij, zoals in voomoemde collegebrief aangegeven, voornamelijk gaan om de 
lokale/gedecentraliseerde publieke gezondheidstaken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), die binnen de WlJ-teams worden 
uitgevoerd. 
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Voor de taken die de GGD blijft uitvoeren voor de gemeente wordt gebruik gemaakt van 
jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Hierin worden afspraken gemaakt 
over de kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren taken. Ook dat komt tegemoet aan 
onze wens om het aanbod beter op onze vraag aan te sluiten. 

We vinden het als college van belang dat de GGD voldoende massa behoudt en goed kan 
functioneren. We willen in regionaal verband dan ook borgen dat voldoende 
schaalomvang behouden blijft zodat de gemeenten in de regio alle gewenste taken bij de 
GGD kunnen blijven afnemen. 

Procedure/vervolgstappen 

Het jaar 2017 is het implementatiejaar voor het gekozen scenario, zodat per 1 -1 -2018 de 
GGD-nieuwe-stijl van start kan gaan. Daarvoor moet nog een aantal stappen worden 
gezet. U wordt bij de volgende zaken nader betrokken: 

Het besluit ten aanzien van het al of niet afnemen van de niet-wettelijke GGD 
taken van de GR PG&Z. Dit besluit moet uiterlijk 31 december 2016 worden 
doorgegeven aan het AB PG&Z . 
In het WlJ-traject' wordt bepaald of de JGZ en OGGz al dan niet vanaf 1 -1-2018 
door de GGD worden uitgevoerd. Dit is onderdeel van de discussie over de sturing 
en organisatie van WIJ die in december a.s. op de agenda staat. 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling PG&Z. 
Dit zal begin 2017 plaatsvinden. Het college neemt het besluit over de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling PG&Z. Uw raad zal worden betrokken in dit 
besluitvormingsproces. ^ 

Eventuele financiele consequenties voor de gemeente Groningen zijn afhankelijk 
van de te maken keuzes. Wanneer ervoor gekozen wordt om een GGD-taak te 
beeindigen zijn de daaraan verbonden frictiekosten (inclusief overheadeffecten) 
voor de gemeente. Deze eventuele financiele consequenties worden in 2017 
uitgewerkt in het WlJ-traject. Dit komt terug in de gemeentebegroting. 

^ Naar een nieuwe juridische organisatievorm waarin de kemactiviteiten en samenstelling van de WlJ-teams worden 
bepaald. 
^ Ten aanzien van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling PG&Z moeten de gemeenteraden, volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen artikel 1, tweede en derde lid, vooraf toestemming geven aan de colleges om de 
regeling te wijzigen. De toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
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4. Besluit over governance GGD. 
Dit is nodig om de organisatorische slagkracht van de GGD toe te rusten op de 
nieuwe situatie. De discussie over een duurzame positionering/governance van de 
GGD zal in 2017 in het bestuur PG&Z aan de orde komen teneinde in de loop van 
dat jaar een afgewogen besluit te nemen. De beoogde ingangsdatum is 2020. Uw 
raad wordt ook in dat proces betrokken. 

We gaan ervanuit u hiermee, in aanvulling op de bespreking in de raadscommissie van 
5 oktober j l . , voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Een goede gezondheid draagt direct bij 

Het Algemeen Bestuurvan de Gemeenschappelijke aan het persoonlijk welbevinden en de 
Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) heeft prestaties in alle aspecten van het 
in zijn vergadering van 4 december 2015 dedirecteur leven Gezondheid is een belangrijke 
publiekegezondheid de opdrachtgegeven met 
voorstellen te komen voorde borging van de publieke participatie en voor werk Andersont 
gezondheid in de regio Groningen. Deze opdracht is kunnen participatie en werk weer 
alsvolgtverwoord: bijdragenaangezondheid, zowel 

a) beschrijfeenaantalconcretescenario'svoorhetborgen psychischalsfysiek.Ookdraagt 
van de publiekegezondheid (PG) inde provincie gezondheid bijaan schoolprestaties, 
Groningen, mede in relatietotde ontwikkelingen in het openbare orde, sociaal welbevinden en 
sociaal domein; leefbaarheid in hetalgemeen. Kortom, 

b) brengin kaart wat in deze scenario's de om tujrgers daadwerkelijk naar 
organisatorische, financiele, materiele, inhoudelijke en vermogen te laten 'meedoen' in de 
personele gevolgen zijn voor zowel de gemeenten alsde nieving 
GGD; 

c) geef aan wat per scenario de noodzakelijke veranderingen zijn voor werkwijze en cultuur van 
deGGD; 

d) schets per scenario de meest wenselijke (organisatorische) positionering van de GGD (bij de 
gemeente Groningen blijven, bij de Veiligheidsregio of verderalszelfstandigedienst); 

e) legde uitgewerkte scenario's meteen advies ter besluitvorming voor aan het Algemeen 
Bestuur. 

In het Dagelijks Bestuurvan 29 januari 2016 is door de directeurtoegezegd bij de uitwerking van de 
scenario's ook de structurele besparingsmogelijkheden in beeld te brengen. 
De focus voorde toekomstverkenning isgelegd op de periode 2017-2020. 

Het eerste halfjaar van 2016 is benut om deze opdracht gefaseerd uitte werken. Gestart is met een 
beschrijvende analyse, waarna een viertal scenario's is opgesteId. In mei zijn twee scenario's verder 
uitgewerkt. Inde bestuurlijke conferentiesvan 17 juni en8 juli j l . is verder ingezoomd op deze 
uitwerkingenen is een nadere keuze bepaald. Hetvoorkeurscenariois beschreven in hoofdstuk 5. 

Def initieve keuzes moeten voor 1-1-2017 zijn gemaakt, om deze om te kunnen zetten in concreet 
beleid (o.a. gemeentelijke begrotingen). Verderzal 2017 worden benutomde voorbereidingen voor 
de beoogde implementatie van hetgekozen scenario in gangte zetten, zodat begin 2018 de 
uitvoering van het domein publiekgezondheid nieuwe stiji van start kan. 
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Hoofdstuk 2 Verkenning van het domein Publieke Gezondheid 
a. Landelijk kader 
"Nederland is bezig meteen herorientatie op gezondheid, zorgen ondersteuning. We gaan anders 
denken overgezondheid. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekten, maar ook om eigen 
regie op het leven en participatie. Erzijn ingrijpende veranderingen in het preventiebeleid, de 
curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdzorgen maatschappelijke ondersteuning. Rode draad isde 
omslagvan denken in termen van 'ziekte, zorgenafhankelijkheid' naar'gezondheid, preventie en 
eigen kracht'. De rol van mensen zelf, zorgverleners,verzekeraars en de overheid verandert. Dit 
heeft consequenties voorde manierwaarop we de publieke gezondheidszorg borgen en 
organiseren". Zobegintde Kamerbrief van VWS(augustus2015) over'Betrouwbare publieke 
gezondheid'. 

De rijksoverheid isstelselverantwoordelijkvoorhetdomein publieke gezondheid. EIke vierjaar 
brengen ministerenstaatssecretarisvan VWSeen landelijke NotaGezondheidsbeleid uit. De nota 
voorde periode 2016-2019 is recent verschenen (brief 4 december 2015, gericht aan de Tweede 
Kamer). Deze begint metde constateringdat hetde goede kantopgaat metde gezondheid in 
Nederland, welk oordeel mede gebaseerd is op de laatste Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
(VTV) van het RIVM (2014). 
Enkele statements uit deze landelijke NotaGezondheidsbeleid: 

Er iseenomslaggaande naar meer aandacht voor preventie en gezondheid in plaats van ziekte, 
zorg en afhankelijkheid 
Belangrijke doelen zijn het op peil houden van de gezondheidsbescherming, hetterugbrengen 
van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden en een prominentere pIek voor 
preventie, zowel wat betreft het bevorderen van gezondheid als het voorkomen van chronische 
ziekten. 
De meeste winst is nog steeds te behalen opde hetterugdringen van roken, overmatig 
alcoholgebruik, ernstigovergewicht, depressie en diabetes. 
Met hetStimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid wil het kabinetde positie 
van de GGD'en versterken. Dit programma heeft mede ten doel de verbinding te leggen tussen 
de publieke gezondheid en het sociaal domein. Een meer integrale benadering van de 
doelstellingen uitde domeinen Jeugdwet, WMO 2015, Wet Passend Onderwijs en de Wet 
Publieke Gezondheid wordt wenselijkgeacht. 

In de brief van 24 maart 2016 van MinisterenStaatssecretaris aan de Tweede Kameroverhet 
Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid (PG) wordt onder meer aangegeven dat de overheid 
de relatie tussen de publieke gezondheid en het sociaal domein wil versterken. Ook wordt benoemd 
dat er zorgen zijn overde capaciteit van de afdelingen infectieziektenbestrijding en medische 
milieukunde. 

b. Domein Publieke Gezondheid 
Publiekegezondheidszorg kan gekarakteriseerd worden als zorg die collectief door de overheid 
wordt georganiseerd, actief en deelsongevraagd wordt aangeboden en een sterk accent legt op 
preventie. Het gaat in de kernom beschermingen bevordering van de gezondheid van de 
Nededandse bevolking, uitgewerkt in ca. 15 taakvelden, varierend van infectieziektenbestrijding en 
jeugdgezondheidszorg tot forensischegeneeskunde. 
Taken en verantwoordelijkheden opditgebied zijn inde Wet PubliekeGezondheid (WPG) en Besluit 
Publieke Gezondheid vastgelegd. De WPG bepaalt onder meer dat eIke regio een Gemeentelijke 
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Gezondheids Dienst (GGD) dientte hebben, welke dienst een aantal verplichte taken uitvoert. Met 
de WPG voldoet NedeHand aande Internationale normenophetgebied van publiekegezondheid, 
bepaalddoorde WHO. De GGD valtonderde regelgevingophetgebied vandegezondheidszorg 
(o.m. KwaliteitswetZorginstellingen, Wet BIG, Wet Klachten en Kwaliteit Gezondheidszorg) en valt 
daarmee onderhet domein van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). 

Vooreengoede borgingvande publieke 
gezondheid is het belangrijk dat duidelijk 
iswat minimaal vanGGD'enwordt 
verwacht omde publiekegezondheid op 
uniforme wijzete borgen. Viertaken zijn 
voor hetfundamentvande publieke 
gezondheid van essentieel belang: 

monitoren/signaleren en advies 
gezondheidsbescherming 
bewaken publieke gezondheid bij rampen en crises 
toezicht houden 

Ze vragen gespecialiseerde 
deskundigheid meteen hoge mate van 
continuTteit en duidelijke aanspreekpunten 
(zowel voorde lokale als de landelijke overheid). 
Deze taken zijn om die reden wettelijk bij de GGD belegd en vormen de vier 'pijiers' ondereike GGD 
(zie schema hiernaast). Rijk en gemeenten moeten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, de 
kwaliteit van deze pijiers gezamenlijkverankeren. 

In de Wet veiligheidsregio's(2010) isde rol vande GGD op het gebied van Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) geregeld. De regio-indeling voorde GGD'en en de 
Veiligheidsregio zijn congruent. 

De herorientatie op gezondheid, zorgen ondersteuning betekent voorde publieke gezondheid een 
ander vertrekpunt. Niet meer het fysieke en psychische welbevinden staat centraal (deoude WHO-
definitie) maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen enzelf regie te hebben in zijn 
of haar leven\ Dit nieuwe concept wordt 'positieve gezondheid' genoemd en focust op hoe mensen 
in het dagelijks leven functioneren en met hun eventuele ziekteof gebrekomgaan en sluit naadloos 
aan bij de huidige ontwikkelingen in de zorg waarbij steeds meer nadruk gelegd wordt op eigen 
kracht enzelfredzaamheid van burgers. Ditvraagtom een integrale aanpak, waarin ook aspecten als 
participatie, zingeving, armoede eneenzaamheideen rol spelen. Een aanpak die in lijn is metde 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 
In onderstaand schema zijn de onderscheiden aspecten van het begrip positieve gezondheid in de 
vorm van een spinnenweb uitgebeeld. 

I 

Positieve gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in 
het 11 cht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. In dit concept ligt de nadruk op eigen kracht en 
mogelijkheden va n het I ndlvidu (Huber, 2012). 



22 september2016 

runOiaiMwi 

Mftidptrm \ 

c. Staat van GGD Groningen 
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen is een 
intergemeentelijksamenwerkingsverband, ingebed inde 
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg 
(GR PG&Z). In het kadervan de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen isGGDGroningen een zogenaamd openbaar 
lichaam (vorm van rechtspersoonlijkheid). De GRwordt 
bestuurd door het Algemeen Bestuur, waarin van eIke 
Groningergemeenteeencollegelid isvertegenwoordigd. Het 
Dagelijks Bestuurwordtgevormddoorachtwethouders, 
afkomstig uitde acht clusters van gemeenten. Binnen het DB 
is er een portefeuillehouderpublieke gezondheid die als 
eerste aanspreekpuntvoorde DPGdient. 

De GGD wordtgeleid doorde DirecteurPubliekeGezondheid 
(DPG), die verantwoording is verschuldigd aan het bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z en voor wat 
betreft de GHOR aan deGR Veiligheidsregio. 
De DPG heefteen inde wet verankerdeverantwoordelijkheid 
richting beide besturen. 

De (nieuwe) Gemeenschappelijke Regeling 
Publieke Gezondheid & Zorg is per januari 
2014 in werkinggetreden. De regelingis 
vooral bedoeld om de taken Publieke 
Gezondheid en de gezamenlijke 
instandhoudingvandeGGDte regelen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid geboden 
om andere dan gezondheidstaken bij de 
regelingonderte brengen. Dit is 
bijvoorbeeld gebeurd metde RIGG. De 
Regionale Inkooporganisatie Groninger 
Gemeenten isdoorde 23 colleges bij de 
start in 2015 ondergebracht bij deze GR, 
terwijl de inhoudelijkeactiviteiten 
(waaronderinkoop jeugdhulp en 
ondersteuning van de transformatie van 
de jeugdhulp) onder verantwoordelijkheid 
van de 23 individuele gemeenten blijft, 
waarbij het DB gemandateerd is doorde 
23 colleges om hierin een voortrekkersrol 
te vervullen. 

GGD Groningen heeft in 2016 een personele begroting van 
ca. 340 formatieplaatsenentelt ruim 450 medewerkers. Het personeel van GGD Groningen is 
rechtspositioneel ondergebracht bij de gemeenteGroningen. Het grootste deel van de inkomsten 
(ca. 26 miljoen euro) komt via de begroting van de GR binnen, het andere deel via bijdragen van de 
afzonderlijkegemeentenvoorspecifieketaken (ca. 10 miljoen euro). 
Daarnaast worden baten verkregen uit landelijke fondsen voor specifieke doelen; de COA is op d it 
momenteen betekenisvolle financierm.b.t. de zorg voorvluchtelingen (ca. 2 miljoen euro). 
De exploitatievan deGGD is in evenwicht;deafgelopen jaren zijn steeds met een I icht positief saldo 
afgesloten. Inde periode 2010-2014 vond een bezuiniging van circa 1,9 miljoen euro plaats, waarbij 
ooktaken zijn gesch rapt. 
Bijlage 1 (Productenoverzicht) geeft een overzicht vande huidige taakvelden van GGD Groningen. 
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GGD Groningen kentopdit momenteen platte organisatiestructuur(12afdelingsmanagersdirect 
ressorterendonderde DPG; de managers geven leiding aan ruim 20 teams). Het segment JGZ is met 
ca. 50 spreekuurlocatiesenca. 300 medewerkers de grootste poot vande GGD. De teams Technische 
Hygiene Inspectie, Medische Milieukunde, Infectieziektenbestrijding, Forensischegeneeskunde, 
Seksuelegezondheid (SOA/Sense), Tuberculosebestrijding, GHORen Reizigersadvisering vormen met 
elkaardespecialistischetakvandeGGD met ruim70 medewerkers. 
Daarnaast is er een afdeling Advies en Beleid (epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering), het 
Servicecentrum (afsprakenbureau en publiekstelefoonlijnen), de inhoudelijke staf JGZ en een klein 
bedrijfsbureau. Binnen de GGDvraagt de publiekegezondheid voorasielzoekers(PGA) doorde in 
2015 toegenomen instroom de aandacht. Begin 2016 is een apart team JGZ/PGA opgericht, om de 
slagvaardigheid en kwaliteit op dit gebied te vergroten. 

Hoewel hettakenpakketvan GGD Groningen de afgelopen jaren geen grote veranderingen heeft 
ondergaan (uitgezonderd de in 2015 toegevoegdetaakToegang jeugdhulp met ca. 60 medewerkers), 
is het krachtenveld waarin de GGD zijn taken uitoefent volop in beweging. In het sociale domein 
vormt de decentralisatie van een aantal substantieletaken naarde gemeenten een markante 
verandering. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voorde jeugdhulp, de WMO nieuwe stijI, 
de Participatiewet (werk en inkomen) en hebben ook meer verantwoordelijkheden richting het 
onderwijs gekregen. Deze veranderingen raken primairaan de JGZ en de OGGz c.q. de PG-taken die 
vooral op lokaal niveau worden uitgevoerd. 
Voorde specialistische taken (medische milieukunde, infectieziekten-en tuberculosebestrijding, 
seksuelegezondheidjzien we een juist een beweging naar bovenregionaal niveau; deze taken verge n 
toenemend een groter bevolkingsdraagvlakomze op niveau te kunnen blijven uitoefenen. 
In onderstaand schema zijn de verschillende 'trekrichtingen' verbeeld. 

JGZ en OGGz Specialistische taken en Veiligheid 

d. Sterkte/zwakte analyse 
Als het gaat om een kwalitatieve beoordeling van de publiekegezondheid inde regio Groningen, valt 
op basis van externe vergelijkingte stellen dat het gros vande taken die bijde GGD zijn belegd naar 
behoren wordt uitgevoerd. Voor vrijwel alle taken gelden landelijke normen waaraan als regel wordt 
voldaan. Vooreen aantal taken zijn we landelijk positief in beeld vanwege onze goede prestaties 
(bijv. medische milieukunde, tuberculose-en infectieziektenbestrijding). 

8 
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GGD Groningen wordt door veel stakeholders beschouwd als een solide merk, maar met een wat 
'stoffig' imago. Hettakenpakketvan de GGD, dat sinds zijn oprichtingin 1919 steeds is gee vol ueerd, 
isop onderdelen nietergzichtbaarvoorhetgrote publiek. GGD'en hebben een aantal 
beschikbaarheidstaken die vaak volgens landelijke richtlijnen worden uitgevoerd. Deze wat 
aanbodgerichte basishoudingkenmerkt veel GGD'en en kan zowel positief (beschikbaar, deskundig) 
alskritisch (watstatisch, nietsteedsin verbinding met gemeenten en burgers) worden gewaardeerd. 
Een meerproactieve insteek waarin nadrukkelijkerverbinding met burgers, gemeenten en andere 
aanbieders wordtgezocht is inmiddels in ganggezet. 

De GGD is een gezamenlijke 'onderneming' vande Groninger gemeenten, maar wordt door deze 
gemeenten niet als 'van henzelf ervaren. Ambtelijk wordt benoemd dat dit te maken heeft metde 
GR-constructie, die de GGD op zekere afstand van de individuele gemeenten plaatst. Ook wordt 
uitgesprokendatde GGD de neiging heeft (gehad) in een aantal opzichten zijn eigen gangte gaan en 
niet steeds optimaal af te stemmen op de wensen van de individuele gemeenten en actief aan te 
sluiten bij de ontwikkelingen die de gemeenten hebben ingezet. Waar wel wordt 'meebewogen' is er 
regelmatig sprake van een spanningsveld tussen eisen die landelijk aan de uitvoering van de GGD-
taken worden gesteld en de ontwikkelingsrichtingdie afzonderlijkegemeenten voorogen hebben.Zo 
nu en dan leidt dat tot spanning inde lokale teams (JGZ, OGGZ, toegang jeugd) en komen 
medewerkers soms in een lastig parket. Wat meespeelt is dat de lokale vormgeving van GG- en/of 
sociale teams bepaald nog niet is uitgekristalliseerd. 

De gezondheidsbeschermings- en crisistaken van de GGD (m.n. medische milieukunde, 
infectieziekten-en tuberculosebestrijding, seksuelegezondheid en GGD als crisisdienst) opereren 
vooral op (boven-)regionaal niveau. Deze taken zijn volgens de gemeenten goed geborgd 
(bestuurlijke conferentie 11 September 2015). 
GGD Groningen heeft door zijn combinatie van specialisti sche en JGZ-taken de schaal om bij een 
uitbraak van een heftige infectieziekte grootscheeps inentingen uitte voeren (GGDals 'het witte 
leger"). 

De inbedding van de GGD binnen de gemeenteGroningen maakt dat er relatief veel focus is op deze 
stad (waarveel gebeurt). De GGD is als gemeentelijke dienst'onderhevig' aan de bewegingen in het 
apparaat van de stad. Niet altijd isditapparaat ingesteldopde specifieke kenmerken en vragen van 
de GGD als regionale dienst (de GGD wordt doorveel ambtenaren van de gemeente Groningen 
ervaren als'vreemdeeend in de bijt'). De medewerkersvan deGGD voelen zich primairGGD'eren 
secundairambtenaarvan de stad. 
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Hoofdstuk 3 Omgevingsanalyse 
In de voorgaande paragrafen isheteenenandergezegd over ontwikkelingen inde publieke 
gezondheid en aangrenzende domeinen. In dit hoofdstuk kijken we naar (externe) ontwikkelingen 
die voorde publieke gezondheid in Groningen van betekenis zijn. 

a. Gemeentelijke schaal en herindeling 
De regio Groningen kent een specifieke gemeentelijke samenstelling: naast de stad Groningen (met 
inmiddels meer dan 200.000 inwoners en flinke groei in hetvooruitzicht) zijn er 22 gemeenten die 
gemiddeld 18.000 inwonerstellen (degrootste met38.000inwoners) enwaarvaneenflinkdeelte 
kampen heeft met krimp. In geen enkele andere provincie is het schaalverschil tussen de stad en 
omiiggendegemeentenzogroot. Daarbij is sprake van vergrijzingin hetOmmeland terwijl destad 
juist een relatief jonge bevolking kent. Parallel daaraan concentreert de werkgelegenheid zich steeds 
meer in de stad en nemen de inkomensverschillen tussen Stad en Ommelandergemeenten eerder 
toe dan af. De aardbevingsproblematiek geeft daarbij extra problemen inde 12 noordoostelijke 
gemeenten die binnen de zgn. contourengrenzen vallen. 

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een gemeentelijke herindeling, die nog niet volledig is 
uitgekristalliseerd en vanaf 2018 tot bestuurlijke schaalvergroting zal leiden. 

In brede zin wordt onderkend dat een grotere bestuurlijke schaal (dandegemiddelde omvang vande 
huidige Ommelandergemeenten) nodig is om de gemeentelijke verantwoordelijkheden richting de 
burgers ook op termijn adequaatwaarte kunnen maken. Sinds enkelejaren wordt binnen een 
zevental clusters van gemeenten (naast de Stad) samengewerkt; het merendeel van deze clusterstelt 
rond de 50.000 inwoners. Voorhet bredesocialedomein(waaronderookde PG-takenJGZen OGGZ) 
wordt in degevormde clusters voor nauwere samenwerking gekozen. Een grotere gemeentelijke 
schaal maakt het mogelijk meertaken in eigen regie te organiseren. Maarook na de herindelingzal 
er nog bovengemeentelijk moeten worden samengewerkt binnen het sociaal domein. 
Alleen de gemeente Groningen zou door zijn omvang het brede sociaal domein grotendeels in eigen 
regie vorm kunnen geven; ook voordezegemeentegeldtevenwel dat een aantal taken een groter 
schaal niveau vereist. Los daarvan blijft hetOmmeland voor een aantal zaken opde Stad 
aangewezen. Bestuurlijke vraag is in welke mate de gemeenteGroningen zich medeverantwoordelijk 
wil blijven voelen voor hetOmmeland. 

b. Samenhang in het sociaal domein 
De publiekegezondheid iste beschouwen als een op zichzelf staand domein, maar is ook een 
onderdeel van het brede sociaal domein. Een korte beschouwingoverditthema: 
Kerntaak van de publiekegezondheid is preventie (breed te omschrijven als het streven naar leven in 
gezondheid). Op dit gebied is sprake van de zogenaamde 
'preventieparadox';preventiekostde nodige inspanningen en Het sociaal domemdefinieren 
middelen, maardeopbrengstervan is nietdirectzichtbaarofmeetbaar. we hierais alle organisaties, 
Dat fenomeen leidt ertoe dat inspanningen op datgebied niet erg in het diensten en voorzieningen 
oog lopenensnel als'normaal'worden beschouwd. We doen het in samen die mensen 
Nederland opditgebied relatief goed (gemeten aan parameters als ondersteunen, de leefbaarheid 
bijvoorbeeld zuigelingensterfte, schooluitval, gemiddelde vergroten en de participatie 
levensverwachting). Het is lastig een volgend streefniveau te halen; dat bevorderen. Indie zin zou de 
is bijvoorbeeld te zien bij hetterugdringen van roken en alcoholgebruik. publiekegezondheid als 

onderdeel van het sociaal 
domein gezien kunnen worden, 

10 al dan niet gedeeltelijk 
(ZonMW). 



22september2016 

Gezondheid hangt zoals bekend nauw samen methetwelvaarts-enopleidingsniveau 
(sociaaleconomische status). Preventie kent in termen van het voorkomen van ziekte zijn grenzen; er 
zijnsamenhangende inspanningen vereist om tot'beter leven'te komen: terugdringing van armoede 
en werkloosheid, verhoging van hetopleidingsniveau, meerbewegen, mindervetenzoetetenen -
meer in hetalgemeen - het stimuleren van een gezonde leefstiji, waarbij ook thema's als zingeving, 
betekenisvolle relatiesen sociale inbedding een rol spelen. Hetzijndezelfdefactorendie ook maken 
of bijvoorbeeld kinderen thuis veilig en beschermd kunnen opgroeien, gestimuleerd worden aan 
sport deel te nemen, gezond te etenen mee tedoen met verenigingen. Dezelfde set van 
omgevingsfactoren bepaalt of (minder zelfredzame) volwassenen zich autonoomstaande kunnen 
houden, opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het moderne leven, niet in ongezond gedrag 
vervallen en een gepast beroep doen op ondersteunende voorzieningen. Indie zin raken alle 
onderdelen van het brede sociaal domein elkaaren gaat het inde kern om dezelfde doelen en 
inspanningen. Het zou wel eens kunnen zijn dat echte vooruitgangop hetgebied van gezondheid in 
engere zin steeds meerzal afhangen van vorderingen opde domeinen onderwijs, inkomen, 
participatie en veiligheid. Dit zijn de domeinen die (al dan niet volledig) sinds 2015 onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Kortom, stevigerdwarsverbanden opdeze domeinen 
zijn van toenemend van belang en behoeven nadere inkleuring in een samenhangend gemeentelijk 
(preventief) beleid voor het brede sociale dome in (zie ookde re cente NotaGezondheidsbeleid van 
VWS). De burgerzal daarin meerdan voorheen betrokken moeten worden. 

De noodzaak voor een integrale benadering geldt bij uitstek voorde regio Groningen, die wordt 
gekenmerkt door relatief grote sociale achterstanden. Daarbij moet in aanmerking worden genomen 
dat lang niet alle genoemde aspecten gemakkelijk bei'nvloedbaarzijn (werkgelegenheid en gemiddeld 
inkomen zijn in dat opzicht mogelijk de moeilijkst te beinvloeden fenomenen). 

Onderstaande figuurverbeeldtde beweging naar groeiende samenhang vande diverse onderdelen 
van het brede sociaal domein (waarbij de plaats van de afzonderlijke bollen/domeinen willekeurig is 
gekozen). 

c. Jeugdgezondheidszorg 
Een substantieel onderdeel van de publieke gezondheid is de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat 
om eentaakveld dat een lange traditie kent in Nederland en van bijzondere betekenis moet worden 
geacht. Doorvroegtijdigeen regelmatige controle van zuigelingen, peuter, kleutersen 
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schoolkinderen (tot 18 jaar) wordt zowel somatisch als pedagogisch een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de gezondheid van kinderen. De JGZ heeft in de regio Groningen een case load van ruim 
110.000 kinderen, meteen bereik van ca. 96% vande populatie. 

De JGZ is een voorliggende voorziening in het sociale domein. Hetgaatom de preventievefunctie 
voor alle kinderen, waarbij ook veel ouders worden gezien (de JGZ ziet daarmee ruim een derde van 
de bevolking vande hele regiol). Naast de preventieve taak die de JGZ uitoefent, heeft zij een 
signalerende en verwijzende functie naarde meer gespecialiseerde zorg. Waarin toenemende mate 
wordt gestreefd naar'eigen kracht' enopvangop lokaal niveau heeft de JGZ een belangrijke functie 
in het welslagen van de breed onderschreven doelen van de decentralisatiec.q. transformatie. 

In brede zin hebben lokale bestuurdersde behoefte om meer invloed uitte oefenen opde lokale 
inbeddingenaansluitingvande JGZ. Aangezien JGZ onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt is 
het denkbaardat gemeenten deze taak in eigen beheerwillen uitvoeren; in datgeval kunnen zij 
maximale invloed hebben op beleid, aansturingen uitvoering van deze kerntaak. Tot dusver is er 
landelijk vrijwel geen enkele gemeente die ervoor kiest de uitvoering van JGZ-taken in eigen be heer 
te doen. Indien een gemeente daarvoor wel kiest wordt zij zorginstellingen daarmee praktisch, 
professioneel en juridisch verantwoordelijk voor alle uitvoeringskwesties. In die voortzetti ng 
vervaagt ook het onderscheid tussen beleid, aansturingen uitvoering. 

Waar deJGZ-taak 0-4 jaar in hetrecente verleden vaak door particulierezorgorganisaties werd 
uitgevoerd (in Groningen tot 2009 hetgeval),verschuift landelijk de uitvoeringsverantwoordelijkheid 
van deze taak in toenemende mate naarde GGD. Gemeenten hebben indieconstructie beleidsmatig 
invloed op de uitvoering en inbedding van de JGZ, maar houden de uitvoering bewust op afstand. 

d. Beschermingstaken 
Een deel vande taken die tot het domein PG behoren bevinden zich inde pijier'bescherming': 
infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, reizigersadvisering, technische hygienezorg 
kinderdagopvang, medische milieukunde. Maarookde rampenbestrijding(GHOR, crisistaakGGD), in 
zekere zin ook de forensische geneeskunde (arrestantenzorg, lijkschouw) en SOA/Sense (seksuele 
gezondheidsbevordering) vallen onderdeze vlag. Het zijn de in 'koude situaties' wat onzichtbare 
beschikbaarheidstaken die hoe dan ookgeborgd moeten zijn. Het betreft de taken die grenzen aan 
de kerntaak van de Veiligheidsregio (de burgers die in de provincie Groningen wonen, werken of 
verblijven beschermen tegen risico's en rampen), waarbij continue paraatheid van essentiele 
betekenis is en regelmatig oefenen van belang is omde bestrijdingsvaardighedente behouden. 

Zoals eerder aangegeven zien we voorde beschermingstaken een min of meerautonome beweging 
naar bovenregionalec.q. noordelijke samenwerking; voor deze beschikbaarheidsfuncties(die7x 24 
uur bereikbaarheid vereisen) wordt het steeds lastigerde expertise/routine en inzetbaarheid op 
provinciale schaal te borgen, aangezien de provincial schaal vaakte klein om voldoende specialisten 
inhuiste hebbenendeZx 24 uursbereikbaarheidtegaranderen. 
Tegelijk is het vrijwel ondoenlijk deze taken op noordelijk niveau te organiseren aangezien de WPG 
voorschrijftdatditop GGD-niveau moet gebeuren; een groter construct staat op gespannenvoet 
metde wet en zou ook tot problemen indedemocratische legitimatie leiden (een GR op noordelijk 
niveau, bestuurd doorca. 60 gemeenten). Alternatief is om deze specifieketaken in de vorm van 
samenwerking op contractuele basis te borgen, waarbij de governance geborgd moet zijn engewaakt 
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moet worden voor meerkosten (BTW). Op noordelijk niveau zijn de drie GGD'en hierover steeds in 
gesprekenzijn inmiddelsde nodige dwarsverbanden gelegd. 

Nieuwe taak van de GGD is het behartigen van het gezondheidsbelang dat in de nieuwe 
Omgevingswet is verwoord. Deze wet is per 1-1-2018 van kracht en wordt gefaseerd ingevoerd. 
"Gezondheid" moet vanaf het begin worden meegenomen in de integraleafweging tussen alle 
belangen die spelen om een goede fysieke leefomgevingte realiseren in de op te stellen 
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in het realiseren 
van een gezonde leefomgeving. Bij de voorbereiding op de plannen is betrokkenheid van de GGD van 
belang. 

e. Samenhang met de veiligheidsketen 
De publiekegezondheid heefteen nauwe verbinding met het veiligheidsdomein. De GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie inde Regio) iseen wettelijk verankerde taak vande GGD; 
het doel is coordinatie van de 'witte kolom' in de veiligheidsketen. Onderdeel daarvan is de 
Psychosociale Hulp bij Rampen (PSH). Maarookde preventieveopenbaregezondheidszorgvande 
GGD raakt nauw aan het veiligheidsdomein (infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, 
medische milieukunde, betrokkenheid bij aardbevingen etc.). Sinds2014fungeertde Veiligheidsregio 
Groningen (VRG), waaronderde GHOR-taak bestuurlijk valt. 
In de regio Groningen staat de Veiligheidsregio inmiddels stevig op zijn benen. De operationele en 
tactische samenwerking tussen GGD en VRis goed te noemen. Aangezien de huidige taakverdeling 
rond de GHOR tussen Veiligheidsregio en GGDfiscaal onder druk staat (BTW-heffing) wordt gewerkt 
aan een structurele oplossing hiervoor met ingang van 2017. 

In veel regio'sin het land zijn GGDen Veiligheidsregio een nauwe samenwerking aangegaan. Soms 
blijven het twee organisaties, maarishuisvestingonderhetzelfde dak gezocht; in een aantal regio's 
wordt bedrijfsmatig nauw samengewerkt. 
In enkele regio's is gekozen voor samenvoeging van GGD en Veiligheidsregio tot een geintegreerde 
rechtspersoon; overweging in die gevallen is dat men samen een betere schaal heeft om 
bedrijfsmatigevoordelente behalen. GGDen VR houden indieconstructie een eigen bestuudijke 
aansturing (twee GR'en of twee commissies van 1 GRj.Soms is ook de Regionale Ambulancedienst 
aan ditgezamenlijke construct toegevoegd. Inde provincieZeeland isdezeconstructie nog verder 
uitgebouwd; de dertien Zeeuwse gemeenten hebben ervoorgekozen een aantal belendende taken 
(VeiligThuis, Veiligheidshuis, inkoopjeugdzorgen WMO) onderdezelfde noemerte brengen. 

f. Governance 
In enkele grote steden is (nog) sprake van een GGDdie integraal onderdeel is van hetgemeentelijk 
apparaat van de betreffende stad. Meestaloefentdeze GGD ookde PG-taken uit voorde omiiggende 
gemeenten. Hoewel ook in die situaties sprake isvan een gemeenschappelijke regeling die deGGD 
bestuurt, isde invloed vande centrale stad meestal vrij dominant; hier en daar levert dat spanning 
op,zekeralsde budgettenonderdrukstaan. 
In de meeste regio's isde GGDeen zelfstandige organisatie, met een dagelijks en algemeen bestuur. 
Deze zelfstandige positie leidt niet automatisch tot een betere verbinding met de afzonderlijke 
gemeenten; het 'GR-sentiment' is ook dan vaak aanwezig onderde individuele gemeenten. 
Een aantal zelfstandige GGD'en heeft de afgelopen jaren, mede als gevolg van bezuinigingen en de 
ontwikkelingen in het sociaal domein, een beweging 'naarvoren' ingezet, waarbij de relati es met de 

13 



22 september2016 

individuele gemeenten (of subregio's) zijn aangehaald en men inzet op vernieuwing van de 
dienstverlening. Het aantal GGD'en dat daadwerkelijk is 'getransformeerd' is nog beperkt. 
In veel regio's is de positionering en doorontwikkeling van de GGD op dit moment onderwerp van 
bestuurlijk gesprek. 
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Hoofdstuk 4 Globale scenario's 

a. Inleiding 
Centrale vraag is hoe de publiekegezondheid in de regio Groningen voorde komende vijf jaar wordt 
vormgegeven. In de voorgaande hoofdstukken zijn de wettelijke kaders, de stand van zaken en 
sterkten/zwakten van GGDGroningen en de externe ontwikkelingen op hoofdiijnen geschetst. Kijken 
we opnieuw naarde bestuurlijke opdracht, dan isde vraagstellingalsvolgtte herformuleren: 
Hoe geven we de publieke gezondheid voor de regio Groningen op een eigentijdse manier vorm die 
voldoet aan de volgende uitgangspunten: 

- Borging van de wettelijke beschermingstaken 
- Optimale aansluiting bij de ontwikkeling in het sociale domein van de onderscheiden (clusters 

van) gemeenten 
- Proactief, gericht op de vragen van burgers en gemeenten 
- Effectief en efficient werkend 
- Adequaat gepositioneerd, met optimaal draagvlak van de opdrachtgevers (de gemeenten). 

Conform de opdracht schetsen we tegen die achtergrond een aantal scenario's. Deze scenario's 
hebbenprimair het karakter van modellendie het denken scherpen. Omdie reden kiezen we voor 
enkele contrasterende scenario's. 

b. Uitgangspunten 
Bij de opstelling van de scenario's hebben we enkele algemene uitgangspunten gehanteerd: 

• Klantgerichtheid 
De publiekegezondheid moet zich nadrukkelijkerrichten opde vraag van zijn klanten. Qua 
opdrachtgeverschap zijn dat voorde lokaal gerichte taken (JGZ, OGGZ) de (clusters van) gemeenten, 
inde uitvoeringtoenemend de burgers (wat willen ze, watvragenze, hoe benaderje hen meerop 
maat?). Als het overde GGD gaat moet deze letterlijken figuurlijk meer naar zijn klanten toe. 
'Klant' is overigens te onderscheiden van 'opdrachtgever*; de gemeenten zijn ook 
opdrachtgever/eigenaar van de GGD. Andere opdrachtgevers zijn onder meer COA en RIVM. 

• Effectiviteit 
De publieke gezondheid moet - zeker voor zijn lokale taken - een doelgericht onderdeel zijn van het 
sociaal domein en aansluiten bij de vraag van gemeenten en burgers. Dit vraagt in haar 
dienstverleningom een integrale benadering, hetopzoeken van parallelle belangen en 
ketensamenwerking. 
Dit betekent niet alleen doen wat wettelijk moet, maar op lokaal en/of regionaal niveau ook zoeken 
naar interventiesdie bewezen bijdragen aande te behalen doelstelling(en), bv. voor (nieuwe) 
risicogroepen. 

• Lokaal wat kan 
Uitgangspunt is dat iedere gemeente datgene op gemeentelijk niveau organiseert wat verantwoord 
is. De schaal van de gemeenten bepaalt daarbij wat'in eigen kring' georganiseerd kan worden. Dit 
uitgangspunt zegt niet automatisch wat de uitkomst is. Zo kan een gemeente van 50.000 inwoners 
bijvoorbeeld de JGZ zelf gaan organiseren, maar is hetde vraag of de stafmatige ondersteuning en 
beschikbaarheid in datgeval voldoendezijn geborgd. 'Organiseren' kan daarbij betrekking hebben op 
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beleidsmatig aansturen of ook in eigen beheer uitvoeren (de JGZ als onderdeel van hetgemeentelijk 
apparaat). Kortom:'lokaal wat kan'vergt steeds een nadere inhoudelijke en bestuurlijke afweging. 

• Solidariteitwaarhetmoet 
Doet een gemeente taken in eigen beheer of wordt daarvoor in gezamenlijkheid de (financiele) last 
gedragen? Hier speelt ook de vraag in welke mate Stad en Ommeland gezamenlijk risico willen 
dragen. 
Bij solidariteit gaat het om de vraag welke risico's een individuelegemeente wil nemen voorhet 
uitoefenen van een onderscheiden PG-taak in geval opschaling van werkzaamheden aan de orde is. 
Voorbeeld:de komstvan een AZC in een gemeente vergt veel extra inzet van mensen en middelen 
op hetgebied van hygiene, TBC-bestrijding, JGZ en OGGz, zowel op het gebied van preventie als 
'nazorg'. Worden de kosten van die extra inzet afgewente Id op die specifieke gemeente of 
gezamenlijk gedragen? 

• Efficiency 
De publiekegezondheid inde regio Groningen kan efficienter worden georganiseerd. Hetgaathier 
om beter aansluiten bij de vraag van de gemeenten, een grote re focus op outcome en meer accent 
op uitvoering. Dat geldt voornamelijk voorde taken die al op lokaal niveau worden uitgevoerd, zoals 
JGZ en OGGz. 
Parallel aan de bezuinigingen waarmee vrijwel alle gemeenten worden geconfronteerd, zal de 
publiekegezondheid qua kostenbeslag moeten meebewegen, zonder in te boetenaan kwaliteit. 

c. Korte samenvatting van de scenario's 
We presenteren hierna een viertal scenario's. Het eerste scenario beschrijft een zo klein mogelijke 
GGD, in combinatie met maximale verantwoordelijkheid vande individuele gemeenten vooralle 
overige taken ('Romp'). Er wordt een tussenmodel gepresenteerd dat enkelegrote taken zoals JGZ en 
OGGZ bijde individuele gemeenten legteneen relatief kleine GGDoverlaat ('Romp+'). 
Een derde variant gaat uit van een gekanteldec.q. getransformeerde GGD, die blijft doen wat ze nu 
grossomodo doet, maar optimaal afgestemd opde (clusters van) gemeenten c.q. met 
gedifferentieerd opdrachtgeverschap ('Getransformeerde GGD'). 
De vierde variant combineert keuzevrijheid van gemeenten (wat doe ik in eigen beheer, wat beleg ik 
bij het collectief?) metde insteekom op regionaal niveau een aantal overstijgende taken op het 
brede sociaal domein te clusteren ('Sociaal Medisch Dienstencentrum'). 
We benaderen de vierscenario's zowel vanuit de optiek van de (individuele) gemeenten als vanuit 
die vande GGD (beide invalshoeken zijn complementairmaarzetten voor-en nadelen 'opscherp'). 

In alle scenario's wordt ook stilgestaan bijde vraag welke positionering c.q. governance het beste 
past. Eveneens wordt per scenario indicatief aangegeven welke efficiency-besparing mogelijk is. Het 
overzicht van de taken en daaraan gekoppelde budgetten en formatie is opgenomen in bijlage 2. 

Een afzonderlijkthema zijn de frictiekosten, verband houdend met de te kiezen scenario's. 
Bij grote organisatieveranderingen treden vaak frictiekosten op, doordat bestaande werkwijzen en 
organisatievormen worden veranderd of vervangen door iets nieuws. Daarnaast is veelal sprake van 
projectkosten, ten behoeve vande inrichtingvande nieuwe of veranderdeorganisatie. De 
frictiekosten die bij de diverse scenario's zullen optreden zijn nog niet goed te ramen, want zijn 
afhankelijk van veel nogte maken keuzen, zowel voorde scenario's als zodanig, als in de wijze 
waarop ze zullen worden ingevuld. 
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Wel kan indezefase een indicatieworden gegeven van de maximale omvang en de aard van de 
potentiele frictie. 

Hiertoe biedtonderstaandeopsomming informatie: 

Bestaande organisatie: 34,25 mln. 
Kleinste omvang (scenario Romp): 5,25 mIn. 

Maximaal moetde GGD dus haar kosten met 29 mIn. euroterugbrengen. De overige varianten liggen 
qua omzethiertussenin. Indicatief valt te stellen dat de frictiekosten groter zullen zijn naarmate voor 
een kleinere GGD wordt gekozen. Hierbij isvan belang dat de kosten vande GGD voor circa 
tweederde deel uit personeel be staat en datde GGD voor PIJOFACH-taken wordt ondersteund door 
hetShared Service Center(SSC) van de gemeente Groningen, kosten ca. 4 mIn. euro (opgenomen in 
de vermelde kostentotalen). De enige wijze om frictiekosten te beperken isom personeel 
grotendeels te herplaatsen, binnen of buiten de uitvoerende gemeente. Bij afvloeiing van personeel 
bedragende lasten gauwenkelejaarlonen per medewerker, gegeven het Sociaal Statuut dat ontslag 
op korte termijn verbiedt gecombineerd met het eigen risico dragerschap WW vande gemeente 
Groningen. 

De frictiekosten zullen in de uitwerking van de betreffende scenario's naderworden geraamd. 
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d. Verantwoordelijkheidsverdeling producten publieke gezondheid 
In onderstaand schema zijn de producten publieke gezondheid weergegeven aan de hand van de 
pijiers VWS (bovenste lichtgroene rij blokken) met daaraan toegevoegd gezondheidsbevordering en 
externe opdrachten. De blauwgekleurde taken moeten wettelijk doorde GGD uitgevoerd worden. 
De rode taken zijn taken die onderde verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, de gele taken 
zijnopdit moment op verzoek van een aantal gemeenten belegd bij de GGD. Tenslotte in groen de 
taken die aan GGD zijn toe te voegen. 

Signaleren, 
adviser en en 
monitoren 

Uitvoerende taken 
Gezondheidsbescherming 

Publieke 

Gezondheid bij 

Rampen en 

Crises 

Toezicht 
houden 

Gezondheids 
bevordering 

Externe 

opdrachten 

Advies lokaal 
gezondheidsbeleid 

Infectieziektenbestrijding 
(IZB) 

GGDals 
crisisdienst 

Technische 
hygienezorg 
kinderopvang 

Epidemiologie Medische Milieukunde 
(MMK) 
Tuberculose bestrijding(TBC) 

Jeugdgezondheklszorg 
(JGZ) 0-18 jaar 

Forensische 
zorg/ 
arrestanten 
zorg (FOR) 

Forensische 
zorg 
/Lijkschouw 

Geneeskundige 
Hulpverlenlnp-
organisatieinde 
Regio(GHOR) 

Technische 
Hygiene 
Inspectie 
(THI) overig 

Gezondheids
bevordering 

Kans voorde 
Veenkolonien 

Openbare geestelijke 
gezondheWszorg 
(OGGz) 

Rljksvacclnatle programma 
(RVP) 

Protocol 
Maatschappelijke 
Incidenten(PMI) 

Omgevings
wet 

Pedagogische 
gezinsonder-
steunlng 

JOGG 

Logopedie Reizigersadvisering WMO 
toezicht 

Stevig 
Ouderschap 

Zorgcoordinatie Zorg 
voorJeugd (ZVJ] 

GGD Vangnet 

Toegang Se ks uele Gezond heid 

Pu bl ieke Gezond heid 
Asielzoekers{PGA) 

Ce n tru m vo o r Se ks uee I 
Gewefd 

Ouderen 
gezondheidszorg 

Pe ri n ata le vo ori ich ti n g 
en zorg 

= Verantwoordelijkheid gemeente en wettelijk verplicht bij de GGD. 

= Verantwoordelijkheid van de gemeente, niet wettelijk verplicht bij deGGD. 

= Taken d iede GGD nu niet heeft, maar wel zou kunnen uitvoeren. 

= Facultatief op verzoek van gemeente(n) bij deGGD ondergebracht 
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4.1 Scenario Romp 
a. Beschrijving 
In het scenario Romp voert de GGD alleen de wettelijke GGD-taken uit. De andere taken (inclusief 
bijbehorende ondersteuningstaken) worden uitgevoerd doorde gemeenten zelf. Hoe de gemeenten 
dit willen organiseren is in dit scenario aan hen omte bepalen. De wettelijk verplichte taken vande 
GGD kenmerken zich veelal door een meer (boven-)regionaalgeorienteerde samenwerking. 
De taken^ die in het rompscenario bij de GGD blijven kunnen vanwege de specifieke (medische) 
expertise, moeilijk door anderen worden overgenomen.Ze zijn relatief stabiel, beleidsarm vanuit het 
perspectiefvan de gemeenten en worden veelal uitgevoerd conform landelijke richtlijnen. 

b. Uitgangspunten 
In dit scenario worden alle huidige taken vande GGD overgedragen naarde gemeenten behalve de 
taken die wettelijk verplicht doorde GGD moeten worden uitgevoerd. De gemeenten blijven 
verantwoordelijk voor het instandhouden van de (sterk afgeslankte) GGD. Ten opzichte van de 
huidige situatie betekent het dat er maximaal invulling gegeven kan worden doorde gemeenten aan 
het uitgangspunt' lokaal wat lokaal kan'. De gemeente(n) blijven solidairop de doorde GGD 
verplicht uitte voeren wettelijke taken, maar niet meer voorde andere publieke gezondheidstaken 
(tenzij men dit onderling in een subregionaal samenwerkingsverband wil onderbrengen). De GGD 
blijft alleen verantwoordelijk voorde kwaliteit van haartaken. 

c. Consequenties 
Gemeenten krijgende volledige verantwoordelijkheid (ook inspectie-taken, scholinge.d.) voorde 
taken die nu door deGGD uitgevoerd worden. Een GGD met alleen de wettelijke taken (verplicht uit 
te voeren doorde GGD) heeft tot gevolg datde overblijvende formatie (ca. 33fte) vande GGD 
beperkt is. Doorde af name van het volume is het bv. niet meer mogelijk bij cri sis extra inzet te 
leveren. Alsde gemeenten kiezen voor dit scenario is belangrijk dat gezamenlijk wordt vastgelegd 
hoe deze verplichte GGD-taken worden uitgevoerd. Daarmee wordt de doorontwikkeling vande 
producten van de GGD een onderdeel van het implementatieproces. 

^ Deze taken zijn inhetbovenstaand overzicht blauwgearceerd 
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Consequenties Gemeente individueel 

Nadelen 

GGD 

Voordelen Nadelen 

Inhoudelijk GGD doet 
'vanzelfsprekende' 
taken 

Meer'zelfregie'/ 
zelforganisatie doordat 
gemeenschappelijke 
regelingdeel zo klein 
mogelijkis 

Meer gemeentelijk of 
regi onaal maatwerk 
mogelijkvoorde niet 
gemeenschappelijke PG 
taken 

Extra investering nodig voorGGDals 
crisis 

Ve rs n i ppering Pu b lieke 
Gezondheidstaken 
Minder of niet kunnen inspelenop 
extra vraag van gemeenten 

Gemeente is volledig verantwoordelijk 
(pe rsoneeI, kwaliteit, vera ntwoordIng 
afleggen aan diverse i nspecties e.d.) 
voorde niet gemeenschappelijke taken 

Alleen vangnetfunctie GGD voor 
infectieziektebestrijding 

Mogel Ijk meer dive rsiteit 1 n 
uitvoeringsvarianten (vb. kind recht op 
gelijke zorg) 

Focus opwettelijke 
taken: 

Eenduidigheid 
Kwaliteit 

Geen flexibiliteit 
vanwege verminderd 
volume 

Verbindingoverige 
publieke 
gezondheidstaken \alt 
weg 

Meerafsptaken 
noodzakelijki .v.m. 
bron gegevens 

Pe rs on eels-
tech nisch 

Gerichter 
personeelsbeleidte 
voeren 

Voorde nietgemeenschappelijke 
ta ke n word t per gemeente d e 
functieomvangminder groot 

HRM pergemeente 

Ondersteuningstaken voorde niet-
GGD taken zelf vormgeven 

Ambtelijk apparaatwordt verdeeld 
over23 gemeenten 

Klei ne dienstverbanden met 
arbeidsrechtelijke organisatie voorde 
niet-wettelijketaken 

Overzichtelijker Omvang van GGDmet 
85% naarbeneden 

Vaccinatieproces 
(GGD als crisisdienst) 
is moeilijkeraante 
sturen/vorm te geven 

In samenhang 
opgebouwde 
expertise wordt 
verdeeldoverde 
gemeente 

Juridisch Helderi n 
verantwoordelijkheden 

Mogel ijk het ontstaan van nieuwe 
s a menwerkingsconstructies voorde 
taken dienietbijdeGGDbelegd 
worden 

Finandeel Overzichtelijke 
financieringdoor 
heldere 
fi nancieringsstromen 

Niet per definitiegoedkopere 
aanbieders voorde niet
gemeenschappelijke taken 

Forse frictiekosten doorafslanking 
GGD 

Minderspeelruimte 
t.a.v. GGD taken 

Bestuurlijk Sturing is meer 
eenduidig maarvereist 
veel expertise door 
complexiteittaken. 
Compa ct e n s lagvaardig 

Gemeenten moeten zelfenonderiing 
meerafspraken maken. 

Bestuuriijkecyclus 
eenvoudiger 

De ingevulde tabel geeft geen objectieve waarheden weer en is ook niet uitputtend! 

20 



22september2016 

d. Omvang formatie en financiele kengetallen 
In deze paragraaf wordt getoond wat het scenario Romp betekent. De omvang van wettelijketaken 
van de GGD is 15% van hetgeheel. 85% vande huidige publiekegezondheidstaken worden bij een 
scenario Romp door de gemeenten uitgevoerd. Tevens wordt aangegeven wat dit scenario betekent 
voor een (cluster)gemeente van 55.000 inwoners en een gemeente van 200.000 inwoners. 

In onderstaandschemazijnde wettelijketaken vande GGD inzichtel ijk gemaakt t.o.v. de huidige 
omvang van de taken diede GGD uitvoert. De formatieve omvang is zeer beperkt (ongeveer 33 fte). 

Romp scenario 

. Uitvoering GGD (wettelijke 
taken GGD) = 33,0 FT̂  
Verantwoordelijkheid 

I gemeenten (niet wettelijke 
taken GGD) = 310,1 FTE 

In onderstaand schema wordt voorde stad en een fictiefclustervan gemeenten inzichtelijkgemaakt 
wat de kostenverdelingis. Dit betekent dat voorde stad (200.0CX) inwoners) in formatieve zinerca. 
11 fte beschikbaar is en vooreen cluster van gemeenten (van 55.000 inwoners) ca. 3fte. De 
resterendegemeenten (ca. 329.000 inwoners) verdelendande resterendeca. 19 fte. 

Kostenverdeling 

stad (200.000 Inwoners) = 
11,3 FTE 

— Cluster (55.000 Inwoners) = 
3,1 FTE 
Resterende gemeenten 
(329.000 Inwoners) = 18,6 FTE 

€496,00 
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De gemeente en de GGD kijken zelf kritisch naarde financiele kaders waarbinnen de GGD haar taken 
uit kan voeren. Doorde verschuiving vande grote hoeveelheid taken naarde gemeenten kunnen zij 
zelf vorm geven aan gewenste bezuinigingen. Een financiele taakstelling voorde overgebleven GGD-
taken in het rompscenario is niet aan de orde als de gemeenten dezelfde kwaliteit willen behouden; 
ee rder moet re keninggehouden worden met kostenverhoging doordat de overhead vande 
overblijvende GGD relatief zwaar zal drukken. Per saldo zou dit scenario (aanmerkelijk) duurder 
kunnen uitvallendan inde huidige situatie aangezien alleschaalvoordelente niet worden gedaan. 

e. Governance 
Gezien de omvang vande GGD in ditscenario(ca. 33 fte) is het nietopportuun om dit als zelfstandige 
organisatie vorm te geven. Dit heeft te maken met het feit dat alle ondersteunende taken vooreen 
organisatie van deze omvang moeten worden gerealiseerd c.q.overeindgehouden moeten worden. 
De twee overige uitwerkingen, samengaan met Veiligheid sregioen binnen de gemeenteGroningen 
blijven, blijven als optie over. Voordeel van de samenvoeging metde VRis dat er eenzelfdefocus is 
(regionale beschermingstaken). Blijvende inbedding binnen de gemeente Groningen heeft als 
voordeel dat het GGD-personeel niet naar een andere organisatie overgeplaatst hoeft te worden en 
frictiekosten worden vermeden. In alle voortzettingen blijft er een GR nodig. 

f. Doorontwikkeling 
Het scenario Romp bestaat uitenkele (vanuitgemeentelijkperspectief gezien) beleidsarme 
producten. Wat betreft de uitvoerende taken zien we een ontwikkeling richting centralisatie: om de 
expertise te borgen is voldoende schaal (veelal bovenregionaal) nodig; dat kan in de vorm van 
verdergaande samenwerkingsafspraken met omiiggende GGD'en. Daarbij zal eroog blijven voor 
nauwe contacten metde gemeenten. Voorde adviesfunctie is de ontwikkeling gericht op het beter 
ondersteunen van gemeenten (via accounthouders). Voor wat betreft epidemiologie geldt dat er 
nieuwe/andere manieren gevonden moeten worden om de benodigde data (brongegevens)te 
krijgen. 
Wat betreft toezicht houden zien we het meertoetsen op inhoudelijke kwaliteit samengaan met het 
in staat stellen van instellingen om de kwaliteit zelf te bevorderen (visitatie). 
De gemeenten moeten de doorontwikkeling van de taken die zij van de GGD hebben overgeno men 
zelf vormgeven (individueel of clustergewijs). 
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4.2 Scenario Romp+ 
a. Beschrijving 
Het scenario Romp+ bevat naast de wettelijke GGD-taken, alle andere huidige taken van de GGD 
uitgezonderd de JGZ, OGGz en Toegang. Laatst genoemde taken (inclusief stafmatige 
ondersteuningstaken) worden overgeheveld naarde gemeenten. Hoe de gemeenten dit wi Hen 
organiseren is aan hen individueel. De wettelijk verplichte taken die doorde GGD worden uitgevoerd 
kenmerken zich veelal dooreen meer(boven-)regionaal georienteerdesamenwerking. 

b. Uitgangspunten 
In dit scenario worden de JGZ-, OGGz-en Toegangstaken (inclusief de stafmatige ondersteuning) 
overgedragen aan de afzonderlijke gemeenten. De gemeenten voorzien dat ze de JGZ, OGGz en 
Toegang, effectiever en efficienter kunnen vormgeven. 
Ten opzichte vande huidige situatie betekent dit scenario dat er meer invulling gegeven kan worden 
aan het uitgangspunt'lokaal wat lokaal kan'voorde taakvelden JGZ, OGGz en Toegang. De 
gemeente(n) blijven solidairop de overblijvende publiekegezondheidstaken. De GGD blijft 
verantwoordelijk voorde kwaliteit van haar overgebleven taken. De gemeenten zijn voorde kwaliteit 
en ondersteuningvande taakvelden JGZ, OGGz en Toegang zelf verantwoordelijk Gemeenten 
kunnen ervoor kiezen deze taken met omiiggende gemeenten in een gezamenlijk construct onder te 
brengen. 

c. Consequenties 
Door de taakvelden JGZ, OGGz en Toegang over te hevelen naarde gemeenten zal de huidige GGD in 
omvang ca. tweederde krimpen. Gemeenten krijgende volledige aansturing en verantwoordelijkheid 
voor de taakvelden JGZ, OGGz en Toegang. In het schema hieronder zijn de consequenties 
thematisch uitgewerkt. 
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Consequenties Gemeente individueel GGD 

Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen 

Inhoudelijk Gemeenten meer 
zeggenschap over JGZ, 
Toega ng en OGGz 

Mogel ijk meer 
zeggenschapover 
uitvoering; meer 
gemeentelijk maatwerk 

Mogel ijk meer dive rsiteit in 
u 1 tvo e ri ngsva rianten met 
consequenties voor de burger (vb. 
kind rechtopgelijkezorg 

Gemeenten is volledig 
verantwoordelijk (personeel, 
kwaliteit, verantwoording afleggen 
diverse Inspecties e.d.)voorde JGZ-, 
Toega ngs- en OGGz-taken 

Extra Investering nodig voorGGDals 
cri sis en extra vraag 

Mi nderflexibiliteit 
va n we ge ve rmi n de rd 
volume 

Afsta nd resterende 
taken tot 
uitvoeri ng/sociaal 
domein wordt groter 

Meerafspraken 
noodzakelijki.v.m. 
brongegevens 

Personeels-
technisch 

Gerichter 
personeelsbeleidte 
voeren binnen sodaal 
domein 

Voorde JGZ, Toegang en OGGz wordt 
pergemeentedefunctieomvang 
mindergroot 

Gemeenten moeten zelfmedisch en 
verpleegkundig personeel indienst 
nemen en op die marktconcurreren 

HRM onderdeel 
JGZen OGGz valt 
weg 

Omvang van GGDmet 
2/3 naarbeneden 

Vaccinatieproces (GGD 
als crisisdienst) is 
moeilijkeraante 
s tu re n/vo rm te ge ven 

Ambtelijk apparaat in 
de stad wordt kleiner 

Stafmatige ondersteuningstaken 
voor JGZ en OGGz zelfvorm te geven 

Ambtelijk apparaat per individuele 
gemeente wordt groter 

Specialistische 
expertise stroomt weg 

Juridisch Helderin 
ve ra n tw0orde 11 j khed en 
(wie gaatwaarover) 

Vol 1 edig ve rantwoordelijk e n 
a a nsprakelijk voorde juiste 
uitvoering van JGZ en OGGz als de 
gemeente uitvoerderis 

GGD niet 
aansprakelijk 
voor JGZ en 
OGGz 

Financieel Niet perdefinitie JGZ, Toegang en 
OGGzgoedkoperte organiseren 

Frictiekosten door verschuiving van 
taken 

Minderspeelruimte 
t.a.v. de GGD-taken 

Bestuurlijk Verantwoordelijkvoorjuiste 
uitvoeringJGZ, Toegang en OGGz 

De ingevulde tabel geeftgeen objectieve waarheden weerenis ookniet uitputtend! 
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d. Omvang formatie en financiele kengetallen 
In deze paragraaf wordt getoond wat het scenario Romp+betekent. 
De omvangvan taken diede GGD uitvoert is 34% van hetgeheel. 66% van de huidige publieke 
gezondheidstaken worden bij een scenario Romp+doorde gemeenten uitgevoerd.Tevens wordt 
aangegeven wat dit scenario betekent voor een fictieve (cluster)gemeente van 55.000 inwoners en 
destad. 

In het onderstaand schema zijn de taken van de GGD exclusief de JGZ, OGGz en Toegang inzichtelijk 
gemaaktt.o.v. de huidige omvangvan detakendie de GGD uitvoert. De formatieve omvang van de 
GGD in dit scenario is beperkt, ca. 75 fte. 

Romp+ scenario 

.Uitvoering GGD (wettelijke 

taken GGD) = 75,4 FTE 

Verantwoordelijkheid 

I gemeenten (niet wetteli jke 

taken GGD) = 267,7 FTE 

In het volgende schema wordt voorStad en een clusterde kostenverdeling inzichtelijk gemaakt voor 
de taken van de GGD zonderde JGZ, OGGz en Toegang (34%). Dit betekent dat voor de stad (200.000 
inwoners) in formatieve zin er ca. 26 fte beschikbaar is en vooreen cluster (55.000 inwoners) 
ca.7 fte. De resterende gemeenten (329.000 inwoners) verdelen dan de resterende ca. 42fte. De 
GGD heeft een omvang van ca. 75 fte. 
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Kostenverdeling 

.stad (200.000 inwoners) = 25,8 
'FTE 

cluster (55.000 inwoners) = 7,1 

FTE 

I Resterende gemeenten 

(329.000 inwoners) = 42,5 FTE 

€1,113,0 

Door de verschuiving van enkele grote taken naarde gemeenten kunnen zij zelfvorm geven aan een 
eventuele bezuiniging. Besparing op de overgebleven GGD-taken in het scenario Romp+zullen 
nauwelijks mogelijk zijn als de gemeenten dezelfde kwaliteit willen behouden. De kleine schaal van 
de overblijvende GGD (die maakt dat de overhead relatief zwaar zal drukken) laatfeitelijkgeen 
financiele speelruimte over(of er moeten taken worden afgestoten). 
Op een termijn van enkele jaren is mogelijk efficiency winst te boeken door verdergaande afspraken 
metomliggende GGD'en. 

e. Governance 
Gezien degeringe omvangvan de GGD in ditscenario(ca.75fte) ligt het niet voorde hand deze als 
zelfstandige organisatiete positioneren. De overhead kosten zouden in die voortzettingte sterk 
drukken op hetgeheel. 
De twee overige inbeddingen (samenvoeging met Veiligheidsregio en blijven binnen de gemeente 
Groningen) zijn goed mogelijk. In de variant Veiligheidsregio moet met frictiekosten i.v.m. 
ontvlechtingrekeningwordengehouden. In beide voortzettingen blijfteenGR-construct aande 
orde. 

f. Doorontwikkeling 
Het scenario Romp+bestaat uitenkele beleidsarme e n beleidsrijke producten (vanuit gemeentelijk 
perspectief). Wat betreft de verplicht door GGD uitte voeren wettelijke taken zien we een 
ontwikkeling richting centralisatie: om de expertise te borgen is voldoende schaal (veelal 
bovenregionaal) nodig. Daarbij zal eroog blijven voor nauwe afstemming op de gemeenten. 

Voorde adviesfunctie is de ontwikkeling gericht op het beter ondersteunen van gemeenten (via 
accounthouders). Hetverkrijgen van brongegevens (epidemiologie) die nodig zijn voorde 
onderbouwingvan het advies wordt moeilijker, daarom zal samen metde gemeenten gekeken 
worden hoe invullinggegeven kan worden om dit proces kwalitatief op peil te houden en werkbaar 
te krijgen. 

In het kadervan de toezichthoudende verantwoordelijkheid zien we het meertoetsen op 
inhoudelijke kwaliteit samengaan met het in staat stellen van instellingen (incl. burgers) omde 
kwaliteit zelf te bevorderen (visitatie). 

26 



22 september2016 

De gemeenten zullen de doorontwikkeling van detakendie zij vande GGD hebben overgenomen zelf 
moeten vormgeven. 
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4.3 Scenario Transformatie 
a. Beschrijving 
Het scenario Transformatie bevat naast de wettelijke GGD-taken, alle andere huidige taken vande 
GGD, zodanig vormgegeven dat optimaal wordt aangesloten op het te transformeren sociaal domein 
op gemeentelijk niveau. 

b. Uitgangspunten 
De gemeenten besluiten het huidigetakenpakket van de GGD te continueren. Degemeenten 
behouden daarmee ten opzichte van elkaar het solidariteitsbeginsel. Alle gemeenten zijn doe nde 
metde invulling van hun sociaal domein. Lokaal of clustergewijs wordt invullinggegeven aande 
vormgeving van het eigen sociaal domein. In dit scenario past deGGD zich optimaal aan de nieuwe 
inrichting van het sociaal domein per (cluster van) gemeenten. De GGD zal voor degemeenten een 
nabije advies- en uitvoeringsorganisatie zijn die samen met de gemeente(n) zoekt naar effectieve, 
financieel haalbare en werkbare producten. Per (clustervan) gemeenten kan dit leiden tot andere 
vormen van dienstverlening; uitgangspunt daarbij is 'co-makership'. Voorstelbaar is dat de GGD zich 
voor zijn lokale taken regionaliseert. Samen metde gemeente(n) benoemt de GGDde basiskwaliteit 
die geleverd wordt, afgestemd op de wensen van eIke gemeente, dan wel clusters van gemeenten. 
De GGD benadertde producten projectgewijs, dus metvoorafbepaalde budgetten en doelen. De 
gemeenten maken samen met deGGD afspraken over effectiviteit en efficiency. Ook wordt gekeken 
hoe burgers bij de ontwikkeling vande producten betrokken kunnen worden. 
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c. Consequenties 
In het schema hieronder zij nde consequenties thematisch uitgewerkt. 

Inhoudelijk Gemeente heeft maximale 
regie maarwordtgeen 
ultvoerder 

Sluitgoedaanbijde 
vormge vi ng va n het sociaal 
domein 

GGDwordteen klant-en 
productgestuurde organisatie 

Gemeenten hebben een 
vangnet voor nieuwe 
problemen en wetendatwe 
die producten weerin demarkt 
zetten 

De kwaliteitvandesociaal 
medische zorg aan de burger 
wordt ge COntinueerd 

Veel 
gemeenschappelijke 
taken en 
besluitvorming 

GGD ontwikkeltzich tot 
een meerklantgerichte 
organisatie 

Brede expertise binnen 
GGD blijftbehouden 

Gegevens makkelijker 
beschikbaar 

Samenhang Publieke 
GezondheWstaken 
gewaarborgd. 

Voldoende volume bij 
GGD voorextra vraag bij 
crisis en 
vaccinatieproces 

Uitvoering en advisering 
in een organisatie 

Meer maatwerk 
vraagt meer 
flexibiliteit 

Personeels-
technisch 

Geen verantwoordelijkheid van 
personeel 

Voldoende volume bij 
GGD voorextra vraag bij 
crisis en 
vaccinatieproces. 

Bedrijfsvoering kan 
makkelijkeringericht 
worden 

Aantal mensen 
kunnen nietmeein 
de transformatie, 
(moeten 
opiosslngenvoor 
gevonden worden) 

Juridisch Geen aansprakelijkheid voor 
uitvoering (bestuudijke 
aansprakelijkheid) 

Jaren lange ervaring a Is 
zorginstelling 

Financieel Productgestuurde organisatie 
(projectgewijs met doelen en 
financiering) 

Geen frictiekosten 

I n wonerbijdrage kan 
maarbeperktnaar 
beneden 

Finandele 
verantwoordelijkheid 
duidelijk 

Mogel ijk meer risico 
door 
maatwerkafspraken 

Bestuurlijk Provl nciale solidariteit 

Voldoende volume bij GGD 
voorextra vraagen crisis 

Gemeenten moeten 
zich conformeren 
aan elkaarvoorde 
GGDals geheel 

De ingevulde tabel geeft geen objectieve waarheden weer en is ook niet uitputtend! Het is afgezet tegen de 

huidige situatie. 
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d. Omvang formatie en financiele kengetallen 
De omvangvan de formatie van de GGD blijft in dit scenario hetzelfde alsde huidige omvang. In het 
onderstaand schema wordt een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken van de GGD en de 
taken waarvoor degemeenten verantwoordelijk zijn. 

€' 
5,265,000,15 Transformatie scenario 

. uitvoering GGD (wettelijke 
taken GGD) = 33,0 FTE 
Verantwoordelijkheid 

I gemeenten (niet wettelijke 
taken GGD) = 310,1 FTE 

In onderstaand schema wordt beschreven hoe de verhouding is tussen de stad en overige 
gemeenten in relatie tot het totaal. Voorde stad betekent het dat 1/3 van hetgeheel bij de stad 
hoort en 2/3 bij de resterende gemeenten. De verhouding van een fictiefcluster(55.000 inwoners) 
inwonersjten opzichte van de resterende gemeenten ligt op ongeveer 10%. 

Kostenverdeling 

.stad (200.000 inwoners) = 
117,5 FTE 

.Cluster (55.000 inwoners) = 
32,3 FTE 

.Resterende gemeenten 
(329.000 inwoners) = 193,3 FTE 

€3,225,0 
00,9% 

Een kostenbesparing van ongeveer 1% levert in dit scenario degemeenten gezamenlijk €342.000 op. 
Eenefficiencybesparingvanca. 5% opde gemeentelijk kosten (ca.Bton euro, rekening houdend met 
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de aanstaande veranderingen t.a.v. Toegang en GHOR) lijkt te realiseren op een termijn van twee of 
drie jaar. Eventueel verdere besparingenzijnte realiseren doortakente schrappen. Gemeenten 
zullen dan moeten aangeven welke taken zij niet meer van de GGD af willen nemen. 

e. Governance 
Gezien de omvangvan de organisatie in dit scenario is het goed mogelijk om deze als zelfstandige 
organisatie vorm te geven. Dit betekent dat er een nieuwe organisatie zal moeten worden opgezet 
metalle benodigdeondersteuningop hetgebied van ICT, huisvesting, personeeletc. 

De twee overige uitwerkingen (samenvoeging met Veiligheidsregio en blijven binnen de gemeente 
Groningen) zijn ook goed mogelijk Inde laatste variant zullen nadere afspraken moeten worden 
gemaakt om de zelfstandigheid vande GGD nieuwe stijite vergroten; deGGD moetde ruimte 
hebben omte doen wat (gedifferentieerd) nodig is voorde regio en daarin optimaal en 
kosteneffectief ondersteund worden. Zowel bij verzelfstandiging alsde variant Veiligheidsregio moet 
rekening worden gehouden met frictiekosten in verband met ontvlechting uitde gemeente 
Groningen. In alle voortzettingen blijft een GR-construct van toepassing. 

f. Doorontwikkeling 
Per product zal gekeken moeten hoe de doorontwikkeling wordt vormgegeven. De volgende 
uitgangspunten zijn op dat vlak te formuleren: 

1. Is er een voorliggende voorziening, of kunnen we die organiseren? 
2. Op welke schaalgrootte kunnen functies worden ingevuld? 
3. Producten aanvliegen als projecten met budget en doelen 
4. Concrete afspraken tussen gemeente en GGD wat te doen met innovatie 
5. Hoe betrekken we meerburgers/clienten bij onze producten? 
6. Kennisontwikkelingstimuleren (expertisefunctie vande GGD) 
7. Kwaliteit organiseren door meer onderbouwingvan onze advisering (data) 
8. Goed kijken naarde taakdifferentiatie mogelijkheden binnen het product 
9. Horizontaletoetsing door instellingen (incl. burgers) met toezicht rol 
10. Aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening/integraal werken 

31 



22september2016 

4.4 Scenario Sociaal-Medisch Dienstencentrum 
a. Beschrijving 
In dit scenario kunnen gemeenten kiezen welke productenze willen afnemen vande GGD. In dit 
scenario kunnen ook andere (deel-)taken uit het sociaal domein aan het regionale construct worden 
toegevoegd; aid us ontstaat een 'sociaal-medisch dienstencentrum', waarin gemeenten die taken 
onderbrengen die zij in samenhang op overstijgend niveau met elkaar willen uitvoeren. 

b. Uitgangspunten 
De gemeenten zijn bezig metde inrichting van hun sociaal domein. Gemeenten bepalen individueel 
of clustergewijs daarin hun eigen uitgangspunten. De Groningergemeenten hebben voorde publieke 
gezondheid een gezamenlijkeorganisatie, waarbij zij de diverse taken en thema's kunnen beleggen. 
Naast de wettelijk verplicht door GGD uitte voeren taken be palen de gemeenten afzonderlijk welke 
taken uit het domein publiekegezondheid zij in een regionaal construct willen onderbrengen. Dat 
betekent datde GGD een organisatie is die flexibel inspeeltopde ontwikkelingen/vragen/behoeften 
van de gemeenten. Daarmee voldoet de GGD aan het uitgangspunt 'lokaal wat kan en regionaal wat 
moet' (welk beeld kan varieren perclustervan gemeenten, gelet opde uiteenlopende omvang). 
Dit scenario incorporeertde ontwikkelingsrichtingdie in het voorgaande scenario (transformatie) is 
beschreven; voorde lokale taken is optimale afstemming op de wensen vande afzonderlijke (clusters 
van) gemeenten het uitgangspunt. 

Naast de PG-taken kunnen aan dit regionale construct ook andere taken worden toegevoegd, zoals 
de inkoop jeugdhulp, inkoop WMO, Veilig Thuis of bijvoorbeeld de kennisfunctie vande MEE. Ook 
hierbeslissen gemeenten metelkaarwelketaken mengezamenlijkwil uitvoeren. Als een bepaalde 
gemeente ervoor kiest niet mee te doen met bijvoorbeeld de JGZ, dan is dat mogelijk (op 
voorwaarde dat het overblijvende bereik van deze functie groot genoeg is om dit kwalitatief waarte 
kunnen maken). In deze flexibele vormgeving moeten heldere spelregels worden vastgelegd voorde 
duur van contractafspraken en de financiele risico's die daaraan zijn verbonden. 
Dit scenario beoogt maximale klantgerichtheid richting gemeenten. Metde gemeenten zullen 
afspraken gemaakt moeten worden over effectiviteit en efficiency. Aangezien er( naast de klassieke 
PG-taken) taken uit het sociale domein aan dit construct kunnen worden gehangen wordt de titel 
'Sociaal-Medisch Dienstencentrum' (SMD) voorgesteld. 

c. Consequenties 
Als een of meergemeenten ervoor kiezen de JGZ (dee Is) zelf te gaan doen dan zal extra aandacht 
geschonken moeten worden aan hetverkrijgen van brongegevens. Deze gegevens zijn nodig omde 
onderbouwing van het advies (beleid en epidemiologie) aan de gemee nte kwalitatief op peil te 
houden en werkbaarte krijgen. 

In het volgende schema zijn de consequenties thematisch uitgewerkt. 
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Consequenties 

Inhoudelijk 

Gemeente individueel 

Meer(zelf) regie 
Degemeenten 
kunnen dooreigen 
productente kiezen 
hun eigensociaal 
dome in inrichten. 

Meerzeggenschap 
overuitvoering 

meergemeentelijk 
maatwerk 

GGD wordt product
gestuurde organisatie 

Nadelen 

De bijdeGGDtaken 
belegde zijn minder 
va nze Ifsp rekend va nwege 
de schaalgrootte en op 
basis vande vraag vande 
gemeente 

Risico voldoende volume 
bijGGD voorextra vraag 
en crisis 

GGD 

Voordel 

GGD wordteen 
klantgerichte, 
flexibele 
organisatie. 

GGD kan beter 
aansluiten bij de 
gemeente 

Nadeten 

Versni ppering Pub lieke 
Gezondheidstaken door 
verschillende invulling 
pergemeente 

Meerafsptaken 
noodzakelijki.v.m. 
gegevens 
(monitorfunctieGGD) 

On d e rsteu ningsta ken 
(staf e.d.) meer variabel 
in de tijd 

Personeels-

technisch 

Gemeenten bepalen zelf 
hoe ze eengerichter 
personeelsbeleid kunnen 
voeren 

Ondersteuningstaken voor 
de afte nementakenzelf 
organiseren 

Risico voldoende vDlume 
bij GGD voorextra vraag 
en crisis 

Juridisch Als degemeente 
uitvoerdervan publieke 
taken dan is zij volledig 
vera ntwoordelijken 
aansprakelijk 

Financieel Ve ra n twoord elijkheid 
gemeentelijke PG-
productenin eigen hand 

Inwonerbijdrage kan naar 
beneden 

Risico op frictiekosten 

Nietperdeflnitie 
goed kopere aanbieders 
voorde niet
gemeenschappelijke taken 

Bekostigjng wordt 
ingewikkelder(jaariijkse 
prod uctieafspra ken, 
meerfinancieel risico) 

Bestuurlijk Gemeenten moeten hun 
beleid op het gebied van 
Publieke Gezondheid 
expllclteren 

Sol idariteit mogelijkonder 
druk 

Stu rl ng G G D-prod ucten 
wordt complexer 

De ingevulde tabel geeftgeen objectieve waarheden weer en is ook niet uitputtend! 
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d. Omvang formatie en financiele kengetallen 
In dit scenario gaan we uit van de omvangvan alle huidige taken. Afhankelijk vande keuze vande 
gemeenten (welke taken bij het SMD worden belegd) kande besparing gezocht worden binnen de 
GGD-begroti ng en/of binnen de gemeentelijke begroting. Dit wordt nog nader bepaald. Bijde 
minimale variant is er geen besparing mogelijk vanuit de GGDals de gemeente(n) dezelfde kwaliteit 
geleverd willen zien van de GGD. Bij de gemiddelde variant kan de GGD in samenspraak en 
afstemming met degemeente(n) kijken naar een kostenbesparing. Inde maximalevariant(behoud 
huidige omvang) van dit scenario zou de GGD indicatief een efficiencybesparing van ca. 5% op de 
gemeentelijke kosten (ca. 8ton euro, rekening houdend metde aanstaande veranderingen t.a.v. 
Toegang en GHOR) kunnen realiseren. 

€' 
5,265,000, 

5% 

Sociaal Medisch 
1 Dienstencentrum scenario 

— Uitvoering GGD (wettelijke 
taken GGD) = 33,0 FTE 
Verantwoordelijkheid 

Bgemeenten (niet wettelijke 
taken GGD) = 310,1 FTE 

In onderstaand schema wordt de kostenverdeling weergegeven. 
De stad (200.000 inwoners) heeft van hettotaal ca. 118 fte (34%) tot haar beschikkingen een cluster 
(55.000 inwoners) heeft ca. 32 fte (10%). 

€11,729 

% 

€3,225, 
000.9% 

Kostenverdeling 

. stad (200.000 Inwoners) = 
117,5 FTE 

.Cluster (55.000 Inwoners) = 
32,3 FTE 
Resterende gemeenten 

1(329.000 Inwoners) = 193,3 
FTE 
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e. Governance 
De maximale variant van dit scenario is hetscenarioTransformatieende minimale variant komt 
overeen met het Rompscenario. Ten opzichte van het scenarioTransformatie kunnen mogelijk ook 
nog taken worden toegevoegd uit belendende domeinen (bijv. inkoopJeugdhulpof VeiligThuis), 
maar daarmee iscijfermatigopdeze plaats nog geen re keninggehouden. 
Uitgaande van het gemiddelde scenario is het mogelijk om dit als zelfstandige organisatievorm te 
geven. Dit betekent dat ereen nieuwe organisatie zal moeten worden opgezet metalle benodigde 
ondersteuning op hetgebied van ICT, huisvesting, personeel etc. 

De twee overige uitwerkingen (samenvoeging met Veiligheidsregio en blijven binnen degemeente 
Groningen) zijn ook goed mogelijk. Voor dit scenario is het van belang dat er metalle gemeenten 
heldere afspraken worden gemaakt over het afte nemen aantal producten en de periode. Er zal per 
product een ondergrens aanwezig zijn waarbij bepaalde diensten niet meer geleverd worden. 
Bij continuering van de inbedding in de gemeente Groningen zullen andere afspraken nodig zijn over 
de governance (meerzelfstandigheid) en de overheadkosten. 
In de variant Veiligheidsregio moet rekening worden gehouden met frictie kosten in verband met 
ontvlechting van de GGD uitde gemeente Groningen. 
Bij het toevoegen van andere taken uit het sociaal domein aan dit nieuwe construct kunnen 
voordelen ontstaan op hetgebied van bestuurlijke overlegvormen. 

f. Doorontwikkeling 
Wat betreft deverplichtdoorGGD uitte voeren wettelijke taken zien we een ontwikkeling richting 
centralisatie: omdeexpertisete borgen is voldoende schaal (veelal bovenregionaal) nodig. Daarbij 
zal eroog blijven voor nauwe contacten met de gemeenten. 
Vooralle producten zien we een ontwikkeling naar het bevorderen van eigen kracht en dat de GGD 
haar rol als adviseur/deskundige versterkt. 
In het kader van de toezichthoudende verantwoordelijkheid zien we het meer toetsen op 
inhoudelijke kwaliteit samengaan met het in staat stellen van instellingen om de kwaliteit zelf te 
bevorderen (visitatie). 
In dit scenario zullen gemee nte(n) en GGD samen op moeten trekken omde doorontwikkeling vorm 
te geven, zodat er kwalitatieve samenhang blijft tussen de taken en producten vande publieke 
gezondheid. 
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Hoofdstuk 5 Uitwerking voorkeurscenario 

a. Inleiding 
In de AB-vergaderingvan 15 april 2016 is doorde aanwezige bestuursledenopinie rend gesproken 
overde scenario's. Er istoeneeneerste voorkeuruitgesproken voorde scenario's 3(Transformatie) 
en 4 (Sociaal-Medisch Dienstencentrum). Menoordeelde dat er niet alleen behoefte blijft aan een 
robuusteGGD (berekend op opgeschaalde zorg), maarook dat volledige overgang vande 
omvangrijkeJGZ-taak naar lokaal niveau noch wenselijk, noch uitvoerbaar is. In het DB van 25 april j l . 
is deze conclusie overgenomen en gevraagd naar een uitwerking van beide scenario's. 
Nadatdit is gebeurd, is hier opde bestuurlijke conferentiesvan 17 juni en 8 juli j l . nader over 
gesproken. Tijdens de bestuurlijke conferentie van 8 juli 2016 is doorde (14) aanwezige bestuurders 
een voorkeur uitgesproken voor een scenario dat elementen vande scenario's 3 en 4 combineert. In 
de wandeling wordt dit'scenario 3b'genoemd; menonderschrijftde inhoudelijke beweging richting 
transformatie (scenario 3), maar wil keuzevrijheid hebben als hetgaatom de vraag welke taken wel 
of niet bij de GGD worden belegd (scenario4, maar dan zondertoevoeging van niet-PG taken). 
Uitgangspunt is dat een voldoende robuusteGGDovereind blijft. De DPG is gevraagd dit 
voorkeurscenario zodanig uitte werken dat het, na accorde ring door het Dagelijks en Algemeen 
Bestuur, ter informatie richting de 23colleges en de gemeenteraden kan in hetnajaar2016. 
In het vervolg van dit hoofdstuk werken we scenario 3b concreet uit. 

b. Missie en visie 
In het voorkeurscenario maakt de GGD een kanteling naarde gemeenten, als belangrijkste 
opdrachtgevers en klanten vande dienst. Die kanteling impliceert een bijste Hi ng vande missie (die 
antwoord geeft opde vraag waarom de dienst'op aarde is'): 

GGD Groningen werkt met overtuiging aan de gezondheid en veiligheid van alle burgers in onze 
regio. Preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn onze kerntaken, die 
wij dagelijks in samenwerking met onze opdrachtgevers actief vorm en inhoud geven. 

In deze nieuweformulering kiezen we vooreen actieve insteek richtinggemeenten. 

In zijn visie geeft een organisatie aan hoe hij zijn missie wil vormgeven. We kiezen voorde volgende 
uitgangspunten: 

• We werken vanuit de vertrekpunten positieve gezondheid, preventie en eigen kracht (in 
plaats van ziekte, zorg en afhankelijkheid). 
• We zoeken optimale aansluiting bij de doorontwikkeling van het sociaal domein op lokaal 
niveau. 
• Wij hebben extra aandacht voor groepen met verhoogdrisico in onze regio. 
• We werken klantgerichten zoeken de samenwerking metnetwerkpartners. 
• Vanuit onze focus op collectieve preventie zorgen we voor goede aansluiting en waar nodig 
doorverwijzing naarde curatieve zorg. 
• Voor onze beschermings-en toezichttaken zoeken we actieve samenwerking met onze 
klanten (burgers), metals doel hen te versterken in hun eigen verantwoordelijkheid. 
• We zoeken als toegewijde professionals steeds naar 'bestpractices' in het werk dat we doen, 
zijn continu gericht op innovatie/verbetering en investeren in praktijkgericht onderzoek. 
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• We nemen verantwoordelijkheid voor ons werk, doen dat vanuit een proactieve basishouding 
en streven naarmaximaaltoegevoegde waarde. 

Bovenstaande missie en visie geeft aan waar GGD Groningen voor staat en de komende jaren voor 
wil gaan. Samen met gemeenten is het belangrijk om verder vorm en inhoud te geven aan deze 
missie en visie. 

Onze inschatting is dat het sociaal domein de komende jaren in beweging blijft en jaarlijks de 
accenten pergemeente en op regionaal niveau zullen verschillen. Voorde GGD is het van belang zijn 
adaptatievermogen te verhogen om op die steeds veranderende omstandigheden in te spelen. 

c. Inhoudelijke uitwerking 

cl. Kader 

In dit scenario wordt de publieke gezondheid als onderdeel van het brede sociaal domein gezien en 
wordt een doorontwikkeling beoogd die inspeelt op de veranderende verhouding tussen burgers, 
lokale overheid en de uitvoerende dienst. Toegespitst opde rol van deGGD wordteen omslag 
beoogd van een aanbodgerichte organisatie op regionaal niveau naar een klantgerichte, innovatieve 
dienst die zowel gemeenten als burgers wil ondersteunen in de vraagstukken die zich op 
sociaal-medisch gebied voordoen. 

Bij de doorontwikkeling vande GGD in dit scenario gaat hetom de volgende kernopgaven: 
• Optimaal aansluiting zoeken bij de (uiteenlopende) invullingen van het sociaal domein op 

gemeentelijk niveau, met als uitgangspunt een doeltreffende dienstverlening door een 
actieve, klantgerichte GGD, die zijn taken op verantwoord professioneel niveau uitoefent. 

• Verbetering van de kwaliteit van het professionele aanbod van de GGD (innovatie, 
klantgerichtheid) in combinatie met een slankere interne organisatie, zodanig datde 
efficiency bij gelijkblijvendedienstverleningtoeneemt. 

GGD Groningen wil invulling geven aan een meer klantgerichte benadering. Klanten van de dienst zijn 
in dat kader: gemeenten, burgers en ketenpartners: 

• Gemeenten hebben een dubbele relatie met de GGD: zij zijn zowel 'eigenaar' van de dienst 
(en bestuurlijkverantwoordelijkvoorinstandhouding, exploitatieen doorontwikkeling van 
de GGD). Daarnaast zijn zij opdrachtgeveren klant; de GGD is erom hen te ondersteunen, 
enerzijds doorde uitvoering van regionale taken, anderzijds door zoveel mogelijk op maat 
aan te sluiten bij de vormgeving van het lokale socialedomein (inclusief inhoudelijke 
transformatie). 

• Voor burgers heeft GGD Groningen een beschikbaarheidsfunctie; zij moeten kunnen 
vertrouwen op een die nstdiegezondheidsbescherming op goed niveau vervult. Daarnaast 
heeft de GGD ook zorgrelaties met individuele burgers (JGZ, reizigersadvies, 
tuberculosescreening etc.). Belangrijk is dat GGD Groningen voorde burgergoed vindbaaren 
laagdrempelig beschikbaar is. 

• GGD Groningen heeft toenemend te maken metandere partnersin hetsociaal-medisch 
domein waarmee op lokaal niveau in het sociaal domein steeds meerwordt samengewerkt. 
Maar ook partijen waarmee specifieke campagnes worden gevoerd (zoals alcohol bij 
jongeren). GGDGroningen stelt zich naar hen toe op als een actieve en betrouwbare 
netwerkpartij. 
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c2. Meer focus op de gemeenten 
Zoals gezegd moetde interactie tussen gemeenten en GGD toenemen om tot meer doeltreffende 
dienstverleningte komen. In deze beweging zijn voorde GGD aanpassingsvermogen, kwaliteit van 
het werk en efficiency de uitgangspunten. Er zullen steeds nieuwe ontwikkelingen zijn waarop 
ingespeeld moet worden om maximaal toegevoegde waarde te leveren. Concreet betekent dit het 
volgende: 

• De professionals van GGDGroningen hebben continu aandacht voorde context waarin zij 
werken. Dit betekent dat zij dienstverlenend zijn aan de gemeenten en hun inspanningen 
af stemmen opde lokale vragen. Zo wordt meer 'nabijheid' bij en kennis vande betreffende 
gemeenten georganiseerd. Dit geldt ook voorde beschermingstaken die regionaal 
georganiseerd zijn. Alle medewerkers van deGGD hebben helder voor ogen wie hun klanten 
c.q. opdrachtgever(s) zijn. Dit uitgangspunt vereist binnen de GGDeen zekere cultuuromslag. 

• De GGD-dienstverlening is voortaan periodiek onderwerp van gesprek met gemeenten. In 
het kadervan de begrotingscyclus vindt tenminste eenmaal per jaar afstemming plaats 
tussen GGD en (cluster-)gemeenten, waarbij kwaliteiten kwantiteit van de dienstverlening 
onderwerp van gesprek zijn en 'productieafspraken'worden gemaakt. Deze afspraken 
worden neergelegd in een dienstverieningsovereenkomst, die zowel de betreffende 
gemeente(n)alsde medewerkersvan de GGD houvastbiedt. 

• GGD Groningen wil voorgemeenten een gemakkelijktoegankelijke bron van kennis zijn. Om 
ditte realiseren is het van belang om periodiek metgemeentente bepalen welke kennis-en 
expertisegebieden (bijvoorbeeld specifiekedoelgroepen, interventies en thema's) extra 
aandacht behoeven. 

• GGD Groningen stelt samen metgemeenten een meerjarenbeleidsvisie op. Deze beleidsvisie 
geeft de richtingenambitiesweervoorde komende periode(drie jaarjen isde basisvoorde 
GGD-jaarplannen. De beleidsvisie kunnen de bestuurders met hun gemeenteraad bespreken 
en gebruiken bij de doorontwikkeling van hun beleid. De volgende beleidsvisie, op te stellen 
in 2019, zal overde periode 2020-2023 gaan. 

• De digitale wereld zorgtvooreen veranderende vraagten aanzien vande dienstverlening. 
GGD Groningen sluit hierbij zoveel mogelijk aan. Specifieke aandacht blijft hierbij nodig voor 
de groep kwetsbaren. 

In hetjaarlijkse dienstverleningsoverleg met (clustersvan) gemeenten zijn afspraken te maken over: 
• Specifieke vragen/speerpunten van de betreffendegemeente (bijvoorbeeld op hetgebied 

van JGZ, OGGz, epidemiologie, evenementenadvisering, technisch hygiene toezicht) 
• 'Productieafspraken' in maat en getal overde gemeenschappelijke en gemeentespecifieke 

taken 
• Verantwoordelijkheidsverdeling voortaken in hetsociale domein (bijv. de inbedding vanJGZ 

in sociale teams of GG's; in dit soort constructies is het van belang om helderheid te hebben 
overaansturingvan medewerkers en productverantwoordelijkheid) 

• Afspraken overmonitoring 

Om goed aan te kunnen sluiten op de vragen van de gemeenten en burgers en om innovatie te 
kunnen realiseren zal binnen de GGD een cultuur- en organisatieverandering nodig zijn. Een 
verandering waarbij structure n, taken en procedures onderde loep moeten worden genomen, 
teneinde dienstverlening meerop maat te bieden, klantgerichte interdisciplinaire samenwerkingte 
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bevorderen en optimaal innovatie en klantgerichtheid te stimuleren. Tevens zal een ontwikkeling in 
gang worden gezet naar meer zelforganiserende teams c.q. minder management. 

c3. Productontwikkeling 
In deze paragraaf wordt op hoofdiijnen de doorontwikkeling van het GGD-portfolio geschetst, tegen 
de achtergrond van de doelen kwaliteitsverbeteringen efficiencywinst. Uitgangspunt is een 
lean&mean organisatie, gericht op adequate uitvoering van zijn kerntaken. We lopen hieronder de 
kernproducten langs. 

• Gecentraliseerdetaken 
Het betreft hierde beschermingstaken infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, forensische 
geneeskunde, TBC bestrijding, SOA/Sense en technische hygienezorg. Deze taken blijven centra al 
georganiseerd, waarbij - in verschillenden gradaties - samenwerking op noordelijk niveau aan de 
orde is. Binnen deze domeinen zijn er nieuwe ontwikkelingen die vragen om een nauwere 
samenwerking metgemeenten en partners (zoalsOmgevingswet, asbest, antibioticaresistentie). Om 
de verbi nding tussen deze gecentraliseerdetaken met het lokale dome in te leggen wordt er 
geinvesteerd in een goede relatie met (clusters van) gemeenten. Pertaakveld worden 
aandachtsfunctionarissen benoemd die als'verbindingsoff icier' en aanspreekpuntvoorde 
verschillende gemeenten functioneren. 
De taak Reizigersadvisering blijft als specifiek centraal aanbod in stand, zolang kosten en baten in 
balanszijn. Deze functie kenteen duidelijke relatie metde infectieziektenbestrijding. 

• Gedecentraliseerde taken 
Onderdegedecentraliseerdetaken vallen de taken die zich vooral op lokaal niveau afspelen. Het 
gaat hierbij om de jeugdgezondheidszorg (JGZ inclusief het Rijksvaccinatieprogramma), de openbare 
geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en de Toegang jeugdhulp. 

De functie Toegang jeugdhulp zal, overeenkomstig de afspraken gemaakt eind 2014, met ingang van 
2018 worden overgeheveld naarde gemeenten. Hetgaatom de functies casemanagement met 
gedragswetenschappelijke ondersteuning en ondersteuning indicatiestell ing PGB, die begin 2015 van 
JB Noord zijn overgenomen. Deze taken op hetgebied vande jeugdhulp horen niet totde publieke 
kerntaken van de GGD, maar zijn onderdeel (en sluitstuk) van de gemeentelijke basisinfrastructuur 
jeugdhulp. Voorde gedragswetenschappersgekoppeld aan deze functie zal worden verkend of een 
koppeling kan worden gelegd metde expertpool vande RIGG(de beperkte groep 
gedragswetenschappersleentzich niet voor versnippering; behoud van kennis en expertise isvan 
belang). Dat geldt ook voor zaken als deskundigheidsbevordering, bijscholingen intervisie. Najaar 
2016 zal een gezamenlijk plan van RIGG en GGD overeen duurzame inbedding van deze (gevoelige) 
functie aan het bestuurworden voorgelegd. 

Parallel aan deze beweging is inmiddelsde discussie overde invulling vande functie coordinatie Zorg 
voorJeugd in ganggezet (uitvoering bij GGD laten of lokaal beleggen?), metde bedoeling om met 
ingang van 2017 daaroverduidelijkheid pergemeente te hebben. 

De OGGz omvatde taken uitvoering, netwerkvormingen beleid. Hierbij gaat het omde meest 
kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Voordeze mensen, die verminderd 
zelfredzaam zijn en passende zorg vermijden, is gerichte aandacht noodzakelijk. Het doel van OGGz is 
burgers te motiveren reguliere zorg of ondersteuningte accepteren, zodat zelf redzaamheid en 
participatie worden bevorderd. De GGD voert de vangnettaak (7/24 uur) voor de regio uit. Vooreen 
aantal gemeenten voert GGDGroningen de OGGz-coordinatietaken uit. 
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De OGGz-functie leent zich goed voor inbedding in het sociale domein, zodat kennis en kunde 
kunnen worden verbreed naar andere medewerkers op datgebied. De lokale sociale teams kunnen 
de mensen helpen die niet zelf om hulp vragen, maarwel open staan voor hulp. Buiten kantooruren 
heeft de forensische geneeskunde een vangnetfunctie voordeze doelgroep. Zwaardere OGGz-taken 
(zoals extreemvervuilende mensen, gezondheidsspreekuurvoordak-en thuislozen, uitvoering van 
protocollen waarbij drang en dwang ingezet moet worden) vragen om specialistische kennis. Samen 
metgemeenten en ketenpartners is verderte verkennen wie welke rol op dit gebied kan vervullen, 
rekening houdend metde couleur locale. Te denken valt aanvakgerichte scholing, 
kennisontwikkelingen-verspreiding, maarook aan specifieketaken voor bijvoorbeeld verwarde 
personen. Pergemeente zijn hierover nadere afspraken te maken inde 
dienstverieningsovereenkomst, in goed overieg met de centrumgemeente. 

De Jeugdgezondheidszorg isde meest omvangrijke functie vande GGD. Deze functie wordt sinds jaar 
en dag lokaal uitgevoerd en centraal ondersteund. Rond deze functie spitstzich het 
decentralisatievraagstuktoe. Het betreft hiereen bewezen preventieve basistaak, die kwalitatief op 
niveau moet blijven worden uitgevoerd. Hetzgn. Landelijk Professioneel Kader(Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheidszorg, 2015; als veldnorm vastgesteld doorVWSen VNG) beschrijft welke taken 
minimaal in dit verband moeten worden uitgevoerd (en waarop striktwordttoegezien door Inspectie 
Gezondheidszorg). Binnen het LPK is'kinderen zien'voorde meeste contactmomenten niet meer 
verplicht; ook andere vormen van contact zijn mogelijk c.q. toegestaan. Zo kan de JGZ drukbezette 
werkendegezinnen op door hen gewenste tijdstippen bereiken met digitale informatie, via de 
website, met de inloopspreekuren, via chats, via GGD-apps, Facebook, Twitter en Whatsapp. Voor 
ouders die een regelmatige gezondheid- en opvoedcheckop prijs stellen blijft de mogelijkheid 
bestaanom gebruikte maken van fysieke contactmomenten. Onderdeel vande JGZ isde uitvoering 
van het Rijksvaccinatieprogramma, waartoe op gezettetijden uiteraard kinderen gezien moeten 
worden. Het RIVM ziettoe opde uitvoering van dit laatste programma. In 2018 komt de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor het RVP bij de gemeenten te liggen. Vastgelegd is datde uitvoering van 
het RVP door dezelfde organisatie moet gebeuren die de JGZ uitvoert. 

Aan de uitvoering van de JGZ-taak zit veel vast: stafmatige ondersteuning, verzorgen bijscholing, 
werving, BlG-registratieen-toezicht op voorbehouden handelingen, klachtenbehandeling, 
verantwoording naar IGZ, onderhoud en doorontwikkeling digitaal dossier, kwaliteitsbewaking 
vaccinatieprogrammaetc. Inde situatie dat uitvoeringen leidingvan deze taak bij de GGD blijft is het 
zaak om te zorgen voor passende aansluitingopde lokale basisteams. In hetjaarlijkse 
dienstverleningsoverleg met eIke gemeente zullen hierover concrete uitvoeri ngsafspraken worden 
gemaakt (bij voorkeur met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling). Indien een gemeente er 
voor kiest de JGZ bijde GGD weg te halen en elders te beleggen ishetgoedomzowel de inhoudelijke 
als financiele consequenties goed in beeld te brengen c.q. daarover afspraken te maken (zie par. c4). 

Binnen de GGD is voorde functie JGZ nog een slag te maken wat betreft klantgerichtheid en 
innovatie. De staff uncties in dit segment zijn efficienter in te richten en ook de klantbenadering kan 
moderner. Ook zijn taken van jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen te verschuiven of te 
mandateren. De verpleegkundigen kunnen meerconsulten uitvoeren, metde daarbij behorende 
geprotocolleerde medische handelingen. De jeugdartsen zien kinderen bij complexe problematieken 
in principe alleen op indicatie en daar waar sprake isvan zgn. voorbehouden handelingen. Ook iste 
denken aan meer groepsconsulten, meer digitale contactmomenten, anders organiseren van 
consultatiebureaus (openingstijden, locaties) en het zorgdragen voor betere verbinding naar met 
name de eerstelijns gezondheidszorg. Op lokaal niveau kan hieraan nader invulling worden gegeven, 
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jaarlijks vast te leggen in de dienstverieningsovereenkomst. Binnen de GGDgaat dit najaar het 
project'JGZ 3.0' van start gericht op moderniseringvande JGZ-praktijk. Hierbij zullen ook 
gemeenteambtenaren worden betrokken. 

Er zijn nog enkele andere aan de JGZ gerelateerde taken bij de GGD belegd, zoals logopedie, stevig 
ouderschap en pedagogischegezinsondersteuning(voorheen LPH). Dezetaken worden in 
verschillende mate afgenomen doorgemeenten. Aangezien dit vanuit PG-perspectief geen kerntaken 
zijn, zal in 2017 worden bezien of deze functies niet beter afgebouwd/overgedragen kunnen worden. 

• Kennistaken 

Onderde kennistaken vallen monitoring/epidemiologie, gezondheidsbevordering en -beleid. Het ligt 
voor de hand deze taken centraal te blijven organiseren, zij het vraaggericht met de focus op de 
gemeenten. 
De kennisfunctie geeft veel inzicht in de lokale gezondheidssituatie pergemeente. De analyses en 
beleidsadviezen kunnen gemeenten ondersteunen bij hun lokaal beleid. Binnen de GGD is deze 
functie verderte professionaliseren in de vorm van een kenniscentrum, waargemeenten met hun 
vragen terecht kunnen. Jaarlijks in het dienstverleningsoverleg kunnen specifieke vragen en 
projecten worden afgesproken. Parallel daaraan zal verder worden geinvesteerd in hetverwervenen 
beschikbaarstellen van evidence based kennis. In samenspraak metde afdeling 
Gezondheidswetenschappen van het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool zal meer ingezet 
wordenop praktijkgerichtwetenschappelijkonderzoek, toegespitst op thema'sin de regio. 

• Crisistaken 

De GGD heefteen eigencrisisfunctie (GGDRampenOpvangplan:GROP), die uiteraard behouden 
blijft. De GHOR-functie (inclusief evenementenadvisering) is qua uitvoering aande GGD gekoppeld, 
maar valt bestuurlijk onderde Veiligheidsregio. Gelet op het BTW-probleem dat voordeze functie is 
ontstaan (deVR moet BTW betalen omdat deze taak doorde GGD wordt uitgevoerd), ligt het voorde 
hand de betreffende medewerkers (ca. 9) per 2017 qua werkgeverschapoverte hevelen naarde 
Veiligheidsregio, met behoud vande aansturing doorde GGD. Hiervoorworden op dit moment 
plannen uitgewerkt. 

c4. In- en uittrederegels 
Uitgangspunt voorde komendedrie jaar (2018-2020) istransformatie vande dienstverlening in 
combinatie metde mogelijkheid datgemeentenjaarlijksde keuze hebben om taken die nietverplicht 
bij de GGD zijn belegd wel of niet doorde GGD te laten uitvoeren. Deze keuzemogelijkheid zal vooral 
voor de lokale PG-taken (JGZen OGGz) van betekenis zijn omdat voor die functies de samenhang met 
de nieuwe vormgeving van het lokale sociaal domein het meest pregnant is. Deze keuze-optie vraagt 
nieuwe spelregels aangezien die mogelijkheid tot dusver niet aanwezig was (los van 
gemeentespecifieketaken zoals de pedagogischegezinsondersteuning). Van belang is voorde 
betreffende taken voldoende schaalomvang bij de GGDte houden teneinde de uitvoering voorde 
gemeenten die deze taken bijde GGD blijven afnemen te borgen. Ook isvan belang datde GGD een 
kritische massa behoudt in zijn verpleegkundige en medische bemanningomopte kunnen schalen 
wanneerde omstandigheden daartoe nopen. Indicatief zou de GGDtenminste 150 medewerkers 
meteen verpleegkundige of medische achtergrond moeten behouden (nuca. 250). Voortsis van 
belang dat losmaking van functies uit deGGD de financiele conti nuTteit van de organisatie niet in 
gevaarbrengen. 
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Voorde inhoudelijkeafwegingom een taak bij de GGD wegte halen c.q. anders te beleggen kan de 
volgende 'checklist' dienen: 

• Omvangvan de personele formatie voorde betreffendefunctiein relatietotde vereiste 
bezetting/continuiteitvande taak (vervanging, minimale bezetting, eventueel 7x 24 uurs 
beschikbaarheid). 

• Omvang en aard van de personele bezetting in relatie totde vereiste kwaliteit van zorg 
(bijscholing, BlG-registratie, onderhoud protocollen/werkinstructies, opieiding/aanwas, 
intervisieetc). 

• Beleggen van de verantwoordelijkheid voor medisch-verpleegkundig handelen en -klachten. 
Onderdeel daarvan is de aanspreekbaarheid voorde Inspectie (IGZ). 

• Verantwoordelijkheidsverdelingvoor beleid, aansturingen uitvoering. 
• Werkgeverschap en verantwoordelijkheidsverdeling hierarchische, functionele en 

operationele aansturing van de betreffende medewerkers. 

Gemeenten die de af name van een GGD-taak beeindigen dragen de daaraan verbonden frictiekosten 
(inclusief overheadeffecten). Als een gemee nte besluit een taak zelf tedoen dan is deze gehouden de 
frictiekosten bijde GGDte minimaliseren. Dit houdt in dat zij in beginsel het uitvoe rend personeel 
overneemt. Vooraf worden waar mogelijk afspraken gemaakt overde frictiekosten bij eventuele 
loskoppeling van een nieuwetaak. 

Alseentaak volledig door een gemeente wordt overgenomen (dan wel elders belegd) is helder dat 
de GGD geen rol meerheeft op dat gebied. Bij 'gemengde constructies' (waarbij een taakverdeling 
tussen gemeente en GGD wordt afgesproken) is het zaak de afspraken c.q. verantwoordelijkheden 
rond de uitvoering van de betreffende taak glashelder vast te leggen in een daartoe op te stellen 
overeenkomst (inclusief jaarlijkseevaluatie). De hiervoorvermelde checklist kan daartoe als leidraad 
dienen. 

Om het effect van in- en uittrede op de GGD als geheel te beheersen (met het oog op de 
operationele en financielecontinuiteit van de GGD) zijn de volgende spelregels in achtte nemen: 

• Omvang/opzegging 
o Taken moeten binnen hettakenpakketvan de GGD passen. 
0 Taken moeten kostendekkend zijn. Indien dit niet het geval is kunnen taken worden 

gestaakt/geweigerd. 
o Groei of krimp van de GGD in enig jaar kan niet meerdan 20% bedragen (anders niet 

realiseerbaar i.v.m. doorlooptijd en leveringszekerheid en effecten op de overhead, 
uitzonde ringen voor het collectief daargelaten). Elk najaar wordt beoordeeld door het 
bestuurofdeopgetelde wensen van gemeenten binnen dat kader blijven. 

o Van jaar op jaar bepaalt deGGD of zij een bepaalde taak nog kwalitatief toereikend kan 
uitvoeren. Dedirecteur Publieke Gezondheid (DPG) kan voorstellen een taakte beeindigen 
indien hij/zij tot het oordeel komt dat dit niet (lange r) mogelijkis; het bestuur beslist 

o Indien een taak van de GGD door een gemeente wordt overgenomen is deze gemeente vanaf 
het moment van overname daarvoorfinancieel verantwoordelijk; bij gemengde constructies 
worden de afspraken overfinanciele verantwoordelijkheidsverdelingheldervastgelegd. 

• Opzegtermijn 
o De opzegtermijn van een GGD-taak is minimaal een jaar voorafgaand aan het eind vande 

kalenderjaar, dit om ervoorte zorgen datde betreffende taak goed afgebouwd kan worden 
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o Eenmaal perjaar in het najaarwordtgemventariseerd welke taken degemeenten in jaarx+2 
niet lange r willen afnemen vande GGD. Ieder najaar besluit het bestuur of het verantwoord 
isaan deingediendeverzoekentegemoettekomen. 

• Nieuwetaak 
o IndieneennieuwetaakaandeGGD opgedragen wordt, wordt op dat momentde 

(voorafgaande)ontwikkeltijd (personeel, kennisniveau) bepaald omdat dit sterk afhankelijkis 
van de aard van de uit te voeren taak. 

o Nieuwe taken worden vooreen periode van tenminste drie jaar bij de GGD belegd, teneinde 
de aanloopkosten uitte kunnen smeren en voldoende ervaringte kunnen opbouwen. Bij 
kleinere taken kan van deze regel worden afge weken (te bepalen door het bestuur). 

Deze in-/uittrede-opties betekenen datde (tekst vande) Gemeenschappelijke Regeling PG&Z moet 
worden aangepast. Dit zal voorjaar 2017 gebeuren. 

c5. Dienstverieningsovereenkomst 
De relatie tussen de GGD als opdrachtnemeren de gemeenten in hun rol als opdrachtgever is aan 
herzieningtoe. Het is zaak deze verhouding op een nieuwe maniervormte geven, waarbij de GGD 
zich als opdrachtnemende partij opstelten de gemeente de opdrachtgeversroleen nieuwe invulling 
geeft. Voor beide partijen vergt dit oefening en zal het gaan om gezamenlijk leren. De opbrengst 
moet zijn dat de GGD beteraansluit bij de (uiteenlopende) vragen die op lokaal niveau aan de orde 
zijn en daarmee zijn maatschappelijk rendementverhoogt. Voorwaarde in dit nieuwe samenspel is 
dat de gemeente weet wat zij wil en de GGD gericht weet in te zetten. In de 
dienstverieningsovereenkomst (DVO) worden waar mogelijk afspraken gemaakt in maatengetal en 
zal periodiekvanuitdeGGDwordengerapporteerd overde voortgang. 
Uitgangspunt is dat de GGD de vragen van de gemeenten beantwoordt binnen het bestaande 
'begrotingsvierkant', voor zover het geheel van vragen dattoelaat. Waar daadwerkelijk sprake isvan 
meerwerk zullen aanvullende financiele afspraken moeten worden gemaakt. Het ligt voorde hand 
jaarlijks richting bestuurte evalueren hoe dit nieuwe model van dienstverlening verloopt. 

In bijlage 4zijn de contouren vaneen model-dienstverleningsovereenkomst tussen de GGDen 
gemeente X opgenomen. 

Bedoeling isom voor het jaar 2017 op proef met deze DVO's van start te gaan. In het najaarvan 2016 
zal per (cluster van) gemeente(n) een overleg worden gearrangeerd omde dienstverlening vanuit de 
GGD in 2017 nader invullingte geven. De daadwerkelijke dienstverleningsovereenkomsten gaan per 
2018 van start. 

c6. Governance 
Kijken we naarde governance voorde GGD, dan ligt een meerzelfstandige positionering van GGD 
Groningen voorde hand. Zoals vermeld in hoofdstuk 3 heeft de inbedding in degemeente Groningen 
voordelen, maarook nadelen vooreen dienst die ten principale een regionale taak heeft. Ook vanuit 
degemeente Groningen is aangegeven datde huidige governance rond de GGD op onderdelen knelt 
(financiele complexiteitenonduidelijkheden inde verantwoordelijkheidsverdeling op dat gebied, 
personeelsbeleid dat regelmatigspanninggeeft, gemengde verantwoordelijkheid voor 
klachtenafhandeling, bestuurlijke aanspreekbaarheid). Bij de vormgeving van de GGD-nieuwe-stijl 
past een positionering die de slagkracht van de GGD, toegespitst op de naar verwachting verder 

43 



22 septeml)er2016 

uiteenlopendevragen van degemeenten inde regio, optimaalfaciliteerten voldoende eigen 
bewegingsruimte biedt. Tegen die achtergrond zijn drie voortzettingen denkbaar: 

• Een geheel zelfstandige GGD met eigen rechtspersoonlijkheid en ondersteunend apparaat; 
• Organisatorische inbedding in de Veiligheidsregio, waarbij VRen GGD onderdezelfde directie 

komen. Wettelijk blijft een GR voorde GGD verplicht; 
• Alliantie metde Veiligheidsregio gericht op gezamenlijke bedrijfsvoering, met behoud van 

zelfstandigheid van de GGD. Deze samenwerking zal contractueel goed moeten worden 
vastgelegd teneinde niet inde 'BTW-val'te lopen. In deze variant houdt de GGD zijn eigen 
directie. Er blijft ook sprake van een eigenstandige gemeenschappelijke regeling. 

In de driegeschetste varianten zal sprake zijn van overgang van onderneming en ontvlechting vande 
GGD uit het apparaat van de gemeente Groningen. De hiermee gemoeide frictiekosten zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Dat kan door deze ontvlechting gefaseerd vorm te geven, in goed 
overlegmetdestad. 

Begin 2017 zal de discussie overeen duurzame positionering/governance van de GGD in het bestuur 
aan de orde komen teneinde inde loop van datjaar een afgewogen besi uitte nemen (met 2020 als 
beoogde invoeringsdatum). 

c7. Reorganisatie GGD 
In het verlengde van de voorliggende koersbepaling zal ten principale naarstructuuren cultuurvan 
deGGD moeten worden gekeken. Belangrijke doelendie indatkaderzijnte formuleren: 

• Omslag in denken en handelen richting positievegezondheid: eerst luisteren en overleggen 
metde klant (burger/gemeente/belangengroep), dan pas kijken of professionele actie nodig 
is. 

• Minderaanbodgestuurde dienstverlening; modernisering JGZ-praktijk; meerfocus op 
wensen gemeenten, aansluiten bij uiteenlopende invullingen van het sociaal domein. 

• GGD-medewerker moet klantgerichte professional worden, die aansluit op mogelijkheden en 
wensen van burgers en gemeenten, zijn professioneel handelenoplossingsgericht vormgeeft 
en zich toetsbaaropstelt. 

• Omslag in werkcultuur naar een klantgerichte, open, innovatieve en efficiente dienst, die 
systematisch aan doelen en uitkomsten werkt. 

Deze veranderingen - die deels al in gang zijn gezet - vragen om een organisatiebrede aanpak. 
Onderdeel daarvan isomte kijken naareen slanke leidinggevendestructuurc.q. eenzo klein 
mogelijke interne overhead. 

Planning is het plan voordeze interne transformatie in het najaarvan 2016 op te stellen. De 
consequenties in organisatorisch opzicht zullen in de loop van 2016/2017 metde interne gremia 
(waaronderde MR/OR) besproken worden. De effectuering moet dan eind 2017 een feit zijn. Het 
brede veranderingstraject dat wordt beoogd (inclusief werkcultuur) zal indicatief een doorlooptijd 
van tenminste twee jaarvergen. 

c8. Financiele aspecten 
Eerder is gesteld dat een efficiencYbesparingvan5%op de doorgemeenten gedragen kosten in 
2018 haalbaaristenopzichte vande begroting2016. De voorgenomenafstotingvandefunctie 
Toegang, de overheveling van de GHOR-medewerkersen eventueelafstoting van (een deel van) de 
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functies Zorg voorJeugd, Logopedie, Stevig Ouderschap en pedagogische ondersteuning (voorheen 
LPH) zal tot inkrimpingvan deGGD leiden (eenefficiencykortingopdie onderdelen vervalt daarmee). 
Eenindicatieve besparing van 5% op efficiency is mogelijkdoor kritisch te kijken naarde interne 
overhead, procesoptimalisatiebij de uitvoerende disciplines, functiedifferentiatieen 
taakherschikking. Deze efficiencyslagzal alle geledingen van de GGD raken. 
Mochten in 2018 taken uit deGGD doorgemeenten worden losgeweekt, dan vervalt daarmee 
uiteraard hetbesparingspotentieel op die functies. Indien grote delen vande JGZ bijde GGD worden 
weggehaald, zal dituiteraard kosten metzich meebrengen. 
Het verdientaanbevelingde financiering vande JGZ 0-4 te herzien, inclusief de maatwerkbijdragen 
voor het 0-4 pakket. Hierbij kan worden gekozen voorde methodiekgebaseerd op het aantal 
inwoners of de methodiekgebaseerd op het aantal jeugdigen. Een voorstel hiervoor zal begin 2017 in 
het bestuurworden gebracht. 

Frictiekosten doen zich altijd voor bij grote organisatieveranderingen. Deze zullen grofweg uit twee 
componenten bestaan: projectkosten en kosten van boventalligheid. De projectkosten voorde 
interne reorganisatie van de GGD zullen moeten worden becijferd op basis van de exacte 
scopebepaling. Voorde begroting 2018 en 2019 zullen deze kosten in beeld worden gebracht; 
uitgangspunt isdatde GGD de benodigde middelen zoveel als mogelijk binnen de eigen middelen 
(exploitatieof reserve) vindt. 
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Hoofdstuk 6 Samenvatting bestuurlijke besluitpunten 

Het Algemeen Bestuur PG&Z wordt gevraagd in te stemmen metde volgende besluitvormingspunten 
m.b.t. koers en doorontwikkeling van de publieke gezondheidszorg in de regio Groningen: 

1. Voorde periode 2017-2020 uitvoeringte geven aan scenario 3b c.q. de inhoudelijke 
beweging vande GGD richting transformatie en keuzevrijheid ten aanzien van het we I of niet 
beleggen van niet-wettelijke GGD-taken bij GGDGroningen. 

2. GGD Groningen de publiekegezondheid beter zal laten aansluiten bij het brede sociale 
domein op gemeentelijk niveau. 

3. GGD Groningen een transformatie realiseert in zowel de dienstverlening (richting 
klantgerichte, innovatieve dienst met het concept'positievegezondheid' als inhoudelijk 
fundament), alsde verhoudingopdrachtgever-opdrachtnemer(vraaggemeenten meer 
centraal). 

4. Individuelegemeentende mogelijkheid hebben vanaf 2018 om niet-wettelijkbij de GGD 
belegde taken bijde GGDte laten, dan wel anderszins te beleggen. Hierbij gelden de in-en 
uittrederegels uit H5, c4. 

5. Gemeenten geven voor 1 januari 2017 bij GGD Groningen aan welke taken ze per 
januari 2018 niet meer van deGGD af willen nemen (jaarlijks komt deze mogelijkheid terug). 

6. De GGD sluitmetgemeentenvoordejaren2018 e.v.jaarlijkse 
dienstverleningsovereenkomsten af, zoveel mogelijk in maatengetal en met adequate 
monitoringafspraken. Voor 2017 wordt hiermee op proef gestart. 

7. De taak Toegang Jeugdzorg wordt met ingang van 2018 in beginsel aan de gemeenten 
overgedragen (een uitgewerkt voorstel daartoe wordt eind 2016/begin 2017 aan het bestuur 
voorgelegd). 

8. Voorde taken PedagogischeGezinsondersteuning Logopedie en Stevig Ouderschap vindt in 
2017 nadere bestuurlijke besluitvorming plaats over continuering daarvan bijde GGD. 

9. GGD Groningen realiseertvoorhetbegrotingsjaar2018een besparing van 5% opde door 
gemeenten gedragen kosten (ca.Ston op de begroting 2018), voorzoverde betreffende 
taken bij de GGD blijven. 

10. GGD Groningen stelt in het najaarvan 2016 een reorganisatieplan op, dateind 2016/begin 
2017 aan het bestuurwordt voorgelegd en in 2017 de interne besluitvorming zal doorlopen, 
metde bedoelingditin2018 en 2019 te effectueren. 

11. In 2017 zal de toekomstige positionering van de GGD onderwerp van bestuurlijke afweging 
en besluitvormingzijn. 

12. Eind 2019 komt de GGD meteennieuwbeleidsplanvoorde periode 2020-2023. Inde 
tussenliggende periode zal jaarlijks voorafgaand aan de begrotingsopstelling het in dit 
documentgeformuleerde beleid waar nodig worden geactualiseerd. 

Nadat het Dagelijks en Algemeen Bestuur PG&Z een besluit hebben genomen over dit 
koersdocument (volgens planning in September/oktober 2016), kan dit document ter informatie aan 
de colleges en raden van de 23 gemeenten worden voorgelegd. 
De financiele consequenties zullen verwerkt worden in de conceptbegroting 2018 en voor een 
zienswijze aande Raden worden voorgelegd. De wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling PG&Z 
zullen begin 2017 plaatsvinden. 
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Bijlage 1 Productenoverzicht GGD 

Dit betreft een afzonderlijk document, namelijkeen Excel-bestand met meerdere tabbladen. Deze is 

het beste nkelzijdig te printenop A3formaat. 

Bij'lage 2 Overzicht beschikbare budgetten en formatie GGD per scenario 

Beschikbire budgstten «n fomiit ie GGD per uenir ia 

Transfornia SMO SMD SMD 

Tnk 

Ronp 

Scennio budget 

Ronp 

forrantle 

Renpt 

bu4iet 

Ronipt 

Fometle 

Trensfomie tie 

l ie budget foneetle 

SMOmn 

budget 

SMDrnei 

foimMie 

geralildeld genlddeld SMDnIn 

begdet fomede budprt 

rain 

fotraitie 

Gezondheidsbevordering 317.292 3,0 317.292 3,0 317.292 3,0 158646 1,5 

Forensisclie geneeskunde 765.688 2,5 765.688 2.5 765.688 2,5 381844 1.3 

Epidemiologie 26S.09S 2,0 265.095 10 265.095 2,0 265.095 2,0 265095 2,0 265.095 10 
Jeugdgezondheidszorg 16.41L854 198,4 16.41L854 198,4 R205927 99,2 

Lokaal gezondheidsbeleid 55.674 0,6 122.671 1.4 122.671 1,4 121671 M 89.173 1.0 55.674 0,6 

Milieu gezondheidszorg 520.683 4,2 726.279 5,8 726.279 5,8 726.279 5,8 623.481 5,0 520.683 4,2 

Techn. Hygiene-ins pectie M9.624 3,9 889.778 7,8 889.778 7,8 889.778 7,8 669.701 5,9 449.624 3,9 

Tube rculose best ri jd ing 498.487 4,6 1041.267 la? 104L267 18,7 1041267 18,7 1269.877 U,6 498487 4,6 

Reizigersadvisering 965.000 5,0 965.000 5,0 965.000 5,0 481500 2,5 

Infectieziektenbestrijding 643.942 6,1 828.987 7,9 828.987 7,9 82&9S7 7,9 736.465 7,0 643.942 6,1 

Openbare geest.gezondh.zrg 728.944 7,0 72a944 7,0 364.472 3,5 

Sexuele gezondheid 1626.291 10,2 1626.291 10,2 1626.291 10,2 1626.291 10,2 1626.291 mz 1625.291 10,2 

Instand houdingGGD 425.734 2,9 217.984 1,5 L 005.826 6,8 1005826 6,8 715.780 4,8 425.734 19 

Gen.Hulp bi| Ong. Regio 105L164 9,6 105LI64 9,6 1051164 9,6 1025.582 4,8 

Toegang 4.50L909 57,0 4.501909 57,0 1250955 28)5 

nieuwe taken - 5.000.000 65,0 1500000 32,5 

Totaal i.4l&.i.!0 i4,5 11817.496 75.4 34,248.045 343,1 39.248045 408,1 21366.787 2213 5.485.530 34,5 

Bijlage 3 Proces 

ambtelijk DB AB 

verkenningsfase: 
conceptscenario's 

14 januari 29 januari 19 februari 

kennisfase: 
keuze scenario's 

14 april-conferentie 
2 juni 

29 april 
17 juni: brede 
bestuurlijke 
conferentie 
(opdracht DB PG&Z, 
opdracht DPG, 
opdracht RIGG) 

20 mei 
8 juli: brede 
bestuurlijke 
conferentie 
(opdracht DB PG&Z, 
opdracht DPG, 
opdracht RIGG) 

25 augustus 9 September 14 oktober 
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Besluitvormingsfase 

Implementatie scenario 

25 augustus 9 September 
18 november 

14 oktober 
9 december 

Januari 2017 

Bijlage 4 Proefmodel Dienstverieningsovereenkomst GGD - gemeente X voor 2017 

A. Te leveren producten doorde GGD 

Gecentraliseerdetaken 

- Medische Milieukunde 

- Technische Hygiene Inspecties 

- SeksueleGezondheid 

- Forensische Geneeskunde 

- Infectieziektenbestrijding 

-Tube rculose tie strijding 

Gedecentraliseerde taken 

-Jeugdgezondheidszorg (0-18) 

-Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

-Toegang (tot 1-1-2018) 

Kennistaken 
-Epidemiologie 

-Lokaal gezondheidsbeleid 

-Gezondheidsbevordering 

Crisistaken 

-GHOR 

-GROP 

B. Specifieke producten 

Naast de reguliere inzetvan deGGD, zoals afgesproken inde begroting 2017 ten behoeve van alle 
gemeenten, worden de volgende specifieke afspraken gemaakt: 

- beleidsadviesoverde gezondheid en leefstijivan bewoners in achterstandswijkY 

- specifieke aandacht vanuit de JGZ voorde kinderenjongerdan4jaar van ouders meteen lageSES 

- extra inzet orthopedagogische ondersteuning in combinatie met minder inzetartsen in gesprekken 

op middelbarescholen 
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- onderzoek naarde invloed van loodresten in wijkZopde gezondheid van kinderen onderde 10 jaar 

- gericht advies overde wijze waarop de eenzaamheid van ouderen in wijk Wgericht kan worden 
verminderd 
-toezicht op de volgende WMO-aanbieders:... 
-logopedie voor kinderen meteen spraak-taalachterstand voor gemeenten die dat wensen 
-Zorg voor Jeugd coordi natie 
-stevig ouderschap 
-pedagogische gezinsondersteuning 

C. Participatie GGD 
- bijdrage van het JGZ-team op de volgende gemeentelijkespeerpunten: samenwerking rond 
risicokinderen, invoeri ng signs of safety binnen het GG en reductie vandoorverwijzingen naarde 
tweedelijnsGGZ 

- deelname vande beleidsadviseurs publiekegezondheid in het beleidsteam sociaal domein vande 
gemeente, met het oog het formuleren van een strategic vooreen samenhangend gezondheidsplan 
voor wijk P 

-overleg Medische Milieukundigen met scholen in de gemeente ten aanzien van het binnenklimaat 

D. Kwantitatieve inzet 
- targetsJGZ : xxgescreende kinderen inde Ieeftijd0-ljaar(97% van hettotaal) 
- screening van 80% van de risicogroep op SOA 
- alle open TBC casussen binnen termijn X gediagnosticeerden behandeld en gemeld aande 
betreffende bestuurders 
-alle kinderopvanginstellingengeinspecteerd injaarX 
etc. 

E. Monitoring 
GGD rapporteertelkhalfjaarover: 

-aantal gescreende kinderen JGZ 
-resultaten onderzoek ouderengezondheid 
-resultaten wijkaanpak Y 
-aantal jongvolwassenen meteen SOA 
-etc. 

F. Financieleafspraken 

- voorzoverde specifiekevragen van gemeente Xde grenzen vande GGD-begrotingoverschrijden 
worden voorde volgende producten (....) xx tijdelijke extra kosten vergoed doorde gemeente aan de 
GGD 
- afgesproken wordt dat rond de extra inzet als hiervoor bedoeld geen frictiekosten van toepassing 
zijn 
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Bijlage 5 Verklarende afkortingen 
AZC = Asielzoekerscentrum 
GG = CentrumJeugdenGezin 
COA = Centraal Orgaan Asielzoekers 
GHOR = Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie inde Regio 
GR PG&Z = Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg 
JGZ = Jeugdgezondheidszorg 
OGGz = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
PG&Z = Publieke Gezondheid en Zorg 
PG = Publieke Gezondheid 
RIVM = RijksinstituutvoorVolksgezondheid en Milieu 
TBC = Tuberculose 
VR = Veiligheidsregio 
VTV = Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
VWS = Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie) 
WHO eWorld Health Organisation 
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WPG = Wet Publieke Gezondheid 

50 


