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Samenvatting 
 
In dit jaarverslag legt de GGD-RR verantwoording af over de realisatie van de afspraken van het 
basistakenpakket van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-
Rijnmond (OGZRR). Daarnaast wordt verslag gedaan over de bilaterale afspraken met de GGD over 
de uitvoering van plusproducten. In het algemeen kan worden gesteld dat het basistakenpakket in 
2011 conform afspraak is uitgevoerd. De uitvoering van de plusproducten wordt per gemeente 
verantwoord in het laatste deel van dit verslag.  
Met ingang van 2011 is het CJG Rijnmond zelf verantwoordelijk voor begroting en verantwoording van 
de te leveren producten rond de PGO’s. De productie hiervan wordt dus niet meer in dit jaarverslag 
verantwoord. 
 
In het algemeen bestuur van de OGZRR werd in 2011 met name gesproken over de nieuw opgelegde 
bezuinigingstaakstelling in relatie tot de begroting 2012 (gerealiseerd door de gezondheidslijn af te 
bouwen), de nieuwe basistaak GROP (GGD Rampen Opvang Plan), de decentralisatie van de AWBZ 
en een eventuele gezamenlijke zorginkoop, de afwikkeling van de frictiekosten van de integrale JGZ 
en de ontwikkeling van een nieuw integraal gezondheidsonderzoek voor 0-100 jarigen.  
 
Voor de gemeenten op de Zuid-Hollandse Eilanden was 2011 het laatste jaar van de afnamegarantie 
en de specifieke afspraken ten aanzien van het  voormalige GGD-ZHE-pakket. Vanaf 2012 nemen zij 
het reguliere GGD-RR pakket af en zijn zij niet langer gehouden aan de afnamegarantie. Wanneer 
ZHE-gemeenten bovenop het basistakenpakket nog producten willen afnemen, kan dat separaat in de 
vorm van een plusproduct. 
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1. Inleiding 

 
 
§1.1 - Jaarrapportage OGZRR  
De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de 
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten:  Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle 
Capelle a/d IJssel,  Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen  en 
Westvoorne 
 

 
 
De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert de basistaken uit voor het gehele werkgebied. In de 
regiobegroting 2011 is aangegeven wat de aard, omvang en prijs is van de producten die de GGD 
Rotterdam-Rijnmond voor de gemeenten uitvoert.  
Met de voormalige ZHE-gemeenten werd bij hun toetreding tot de OGZRR afgesproken dat de GGD 
Rotterdam-Rijnmond tot en met het jaar 2011 de basistaken en plustaken uitvoert conform de ZHE-
afspraken met betrekking tot de basistaken en de toezeggingsbrieven van deze gemeenten inzake de 
plustaken. Na 2011 geldt ook voor deze gemeenten het basistakenpakket OGZRR. 
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§1.2 - Basistakenpakket en plusproducten 
De begroting van de OGZRR heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD-RR voor alle 
gemeenten uitvoert. Het basistakenpakket heeft in principe een looptijd van vier jaar (2011-2014). Het 
productenboek is de inhoudelijke bijlage bij de begroting. Met ingang van het jaar 2011 is het 
productenboek geactualiseerd en zal voorts jaarlijks worden geactualiseerd. Voorliggend jaarverslag 
2011 heeft betrekking op het basistakenpakket van de GGD-RR zoals vastgelegd in de 
productbegroting 2011 en op de separate afspraken met de gemeenten die onder de voormalige 
GGD-ZHE vielen. Op deze specifieke afspraken met de ZHE-gemeenten wordt later nog ingegaan. 
 
Omdat de gemeenschappelijke regeling OGZRR alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten 
regelt en geen eigen balans kent (bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van 
de dienstbegroting van de GGD-RR als onderdeel van het concern gemeente Rotterdam) is dit 
jaarverslag geen formele jaarrekening in de zin van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op 
gemeenschappelijke regelingen, afgestemd. 
 
Los van de afspraken rond het basistakenpakket en de verslaglegging daarvan in dit jaarverslag, 
maken alle regiogemeenten indien gewenst bilaterale afspraken met de GGD over de uitvoering van 
plusproducten. Formeel gezien vallen de plusproducten buiten de regeling en zijn dit bilaterale 
afspraken tussen de GGD-RR en de gemeenten. In overleg met de ambtenaren volksgezondheid (het 
ambtelijk Kernteam OGZRR) is er voor gekozen om in het jaarverslag dit jaar ook nog de stand van 
zaken rond de plusproducten weer te geven. Vanaf 2012 zal dit gewijzigd worden en zullen de 
plusproducten per gemeente gerapporteerd worden. Dit bevordert ook de snelheid van afrekening: 
zodra de realisatie is verantwoord, kan ook de eindafrekening verstuurd worden. 
 
 

§1.3 - Specifieke afspraken met ZHE in 2011 
De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee die voor 1 januari 2010 vielen onder de 
GGD Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) zijn vanaf die datum toegetreden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR).  
Bij deze overgang werd afgesproken dat de continuïteit van het ZHE-pakket en de prijs werden 
gegarandeerd waarbij de inwonersbijdrage van 2009 (€ 14,69) met het indexpercentage zou worden 
verhoogd. Tevens zijn er afspraken gemaakt voor het verdwijnen van het eigen risico van deze 
gemeenten door voor twee jaar een afnamegarantie af te spreken.  
 
Om de afspraak dat nog het oude basistakenpakket van GGD-ZHE aan de ZHE-gemeenten wordt 
geleverd eenvoudiger, en daarmee meer werkbaar te maken, zijn er specifieke afspraken gemaakt. 
De ZHE-gemeenten kregen 5% korting op het totale basistakenpakket. Daardoor betaalden zij in 2011 
een prijs van € 14,08 per inwoner voor het “basistakenpakket van de oude GGD-ZHE” (in plaats van  
€ 14,69 uit 2009, wat neer zou komen op € 14,82 per inwoner na indexatie). 
Voor dat tarief kregen de ZHE-gemeenten in 2011 het nieuwe basistakenpakket van het CJG met een 
inwonersbijdrage van € 5,96 en van de GGD met een inwonersbijdrage van € 6,12. In totaal dus  
€ 12,08. Voor de resterende € 2,00 levert de GGD de zgn. maatwerkproducten voor een bedrag van  
€ 1,38 en het CJG voor een bedrag van € 0,62. In paragraaf 2.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 
2011 was het laatste jaar van de afnamegarantie en specifieke afspraken over de continuïteit van het 
voormalige GGD-ZHE-pakket. Vanaf 2012 nemen de ZHE-gemeenten het reguliere GGD-RR pakket 
af en zijn zij niet langer gehouden aan de afnamegarantie. Wanneer ZHE-gemeenten bovenop het 
basistakenpakket nog producten willen afnemen, kan dat separaat in de vorm van een plusproduct. 

 
§1.4 - Het bestuur 
Het bestuur van OGZRR bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende 
gemeenten. In 2011 zag de samenstelling als volgt uit: 

 
Albrandswaard Mw. M. Rombout  

Barendrecht Dhr. C. Versendaal  

Bernisse Dhr. W. Kruikemeier  
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Brielle Dhr. W.A.J. Borgonjen  

Capelle a/d IJssel Mw. A. Hartnagel  

Dirksland Dhr. J.W. Bruggeman / Dhr. G. de Jong  

Goedereede Dhr. P. Feller  

Hellevoetsluis Mevr. J.D. de Jongh  

Krimpen a/d IJssel Mevr. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius  

Lansingerland Dhr. Ten Kate / R. Bodbijl / R. Braak  

Maassluis Dhr. P.E.H Kromdijk Vice-voorzitter 

Middelharnis Dhr. J. van Doorn  

Oostflakkee Dhr. P.H. van de Ree  

Ridderkerk Dhr. H. Dokter  

Rotterdam Mw. J. Kriens Voorzitter 

Schiedam Dhr. M. Groene / J.A. Grijzen  

Spijkenisse Dhr. D. van der Schaaf  

Vlaardingen Dhr. C.T. Oosterom  

Westvoorne Dhr. N.A.M. Groenewegen  

GGD Dhr. V. Roozen Secretaris 

GGD Dhr. O. de Zwart  

GGD Dhr. C. Quak Uitvoerend secretaris 

GGD Mw. H. Akkermans / mw. I. Van Soest Notulist 

 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2011 vijf keer. De belangrijkste onderwerpen in 2011 waren de 
opgelegde bezuinigingstaakstelling in relatie tot de begroting 2012 (gerealiseerd door de 
gezondheidslijn af te bouwen), de nieuwe basistaak GROP (GGD Rampen Opvang Plan), de 
decentralisatie van de AWBZ en een eventuele gezamenlijke zorginkoop, de afwikkeling van de 
frictiekosten van de integrale JGZ en de ontwikkeling van een nieuw integraal gezondheidsonderzoek 
voor 0-100 jarigen.  
 
De OGZRR heeft geen dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft na de fusie met de GGD-ZHE 
besloten om vooralsnog geen dagelijks bestuur in te stellen maar dit te zijner tijd nog te evalueren. De 
noodzaak voor een dagelijks bestuur is binnen de gemeenschappelijke regeling OGZRR minder 
aanwezig aangezien de bedrijfsvoering als dienst van de gemeente Rotterdam een 
verantwoordelijkheid is van de gemeente Rotterdam.  

 

§1.5 – Kernteam OGZRR 
De ambtenaren volksgezondheid van de deelnemende gemeenten overleggen met de GGD in het 
kernteam OGZRR. Dit kernteam bespreekt belangrijke ontwikkelingen in de producten van de GGD en 
bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor. De samenstelling van het kernteam was in 
2011 als volgt: 

 

Albrandswaard Dhr. R. van Griensven  

Barendrecht Dhr. G.J. Veneberg  

Bernisse Mevr. S. van Weeren / Dhr. A. Soekhoe  

Brielle Mevr. M. Hoogenboom  

Capelle a/d IJssel Dhr. R. van Zon   

Hellevoetsluis Mevr. N. Lopes / Mevr. D. Vijfvinkel  

Krimpen a/d IJssel Mevr. J. Nieboer/ Mevr. M. Huisman   

Lansingerland Mevr. S. Oosterman / Mevr. S. Nieuwlaat  

Maassluis Dhr. J. Houtman Voorzitter 

Middelharnis  Dhr. C. van den Bos (namens de vier gemeenten 
op Goeree-Overflakkee: 
Goedereede, Middelharnis, 
Dirksland en Oostflakkee) 

Ridderkerk Mevr. J. van Vliet / Mevr. M. v.d. Wouw 
/Mevr. L. Kielen 
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Schiedam Mevr. S. Badal   

Spijkenisse Mevr. A. van den Berg / Mevr. N. Lopes  

Vlaardingen Dhr. J. Gerritse   

Westvoorne Mevr. E. Rood / Mevr. M. van Bochove  

GGD Dhr. C. Quak Secretaris 

GGD Mevr. I. van Soest/ Mevr. H Akkermans Notulist 

 
Het kernteam vergaderde in 2011 vijf keer. De vergaderingen waren met name gericht op de  
voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en werden voorbereid door een 
agendacommissie van ambtenaren Jeugd en Volksgezondheid van de diverse subregio’s.  

 
§1.6 - Wet Publieke Gezondheid 
De Wet Publieke Gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD middels de OGZRR de 
basistaken uitvoert voor de (regio)gemeenten. De kern van de wet is dat deze het College van 
Burgemeester en Wethouders van gemeenten opdraagt om de totstandkoming, continuïteit en 
samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming daarvan met de curatieve 
gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te bevorderen. 
Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het College van Burgemeester en Wethouders 
zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. 
Deze bij wet opgedragen taken zijn achtereenvolgens: 

a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie 
van de bevolking; 

b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, 
op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze 
gezondheidssituatie; 

c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 
d. het bijdragen van opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip 

van programma’s voor de gezondheidsbevordering; 
e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg; 
f. het bevorderen van technische hygiënezorg; 
g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; 
h. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheids-

toestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren; 
i. het ramen van de behoeften aan jeugdgezondheidszorg; 
j. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van 

vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma; 
k. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van de 

jeugdgezondheidszorg; 
l. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen op het terrein 

van de jeugdgezondheidszorg; 
m. het nemen van algemene preventieve maatregelen op infectieziektegebied; 
n. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en 

contactopsporing; 
o. bron- en contactopsporing bij meldingen van bepaalde omschreven infectieziekten; 
p. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheids-

toestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren en het 
ramen van de behoeften aan ouderenzorg; 

q. het op systematische wijze volgen, signaleren en bestrijden van een epidemie van een 
infectieziekte en de directe dreiging daarvan. 

 
Uit de nieuwe Wet publieke gezondheid volgen ook de International Health Regulations (IHR; 
Internationale Gezondheidsregelingen IGR). Voor de haven is een convenant gesloten over de 
werkwijze binnen het havengebied met betrekking tot het voorkomen van en de inspectie op 
infectieziekten.  
Begin 2012 wordt de 2

e
 tranche van de nieuwe wet PG van kracht. 
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§1.7 - Relevante ontwikkelingen van 2011 
 
Zorgstelselontwikkelingen en gezamenlijke inkoop 
Tijdens de bestuurlijke werkconferentie van 16 juni 2011 zijn de zorgstelselontwikkelingen en de 
gevolgen hiervan voor de gemeenten besproken. De dagbesteding en de extramurale zorg zullen 
vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO en aldus onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenten gaan vallen. Per 2013 worden de nieuwe aanvragen bij de gemeenten ingediend; per 
2014 gaat het gehele bestaande cliëntenbestand over naar de gemeenten. 
Vóór 2013 zullen de gemeenten hiertoe overeenkomsten moeten hebben gesloten met 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hun verordeningen op orde moeten hebben.  
De werkconferentie van 16 juni werd belegd om in kaart te brengen hoe de gemeenten het vraagstuk 
van de zorgoverheveling gaan oppakken en in hoeverre zij hier gezamenlijk in kunnen, willen en 
moeten opereren. 
Op grond van de resultaten van de conferentie werd in het AB van 30 juni jl. door de bestuurders 
besloten om een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep in te stellen, beide werkgroepen met 
subregionale vertegenwoordiging, met als opdracht 

• het doen van een nulmeting; 

• het maken van een analyse; 

• het formuleren van een voorstel voor vervolgacties aan een bestuurlijke werkgroep 
De ambtelijke werkgroep heeft het resterende deel van 2011 gewerkt aan een inventarisatie van 
omvang en aard van doelgroep en aanbieders. In 2012 zal dit tot notitie in het AB moeten leiden 
waarin de gezamenlijke kennis rond de gevolgen van de decentralisatie AWBZ gedeeld wordt en 
waarin tevens een voorstel wordt gedaan rond het al dan niet gezamenlijk inkopen van zorg op welke 
schaal (niveau gemeente, subregio, regionaal of een andere variant hierop). 
 
Veiligheidshuis 
Het Veiligheidshuis Rotterdam zorgt voor een op maat gesneden aanpak voor veelplegers en 
overlastgevers binnen de gemeente Rotterdam. Hiertoe wordt binnen dit Veiligheidshuis 
samengewerkt met o.a. het Openbaar Ministerie, politie, reclassering en GGZ.  
De geplande regionalisering van de Veiligheidshuizen en de wijze waarop de (bestuurlijke) regionale 
aansturing zal plaatsvinden stond een aantal malen op de agenda van het Algemeen Bestuur. 
Besluitvorming hieromtrent vindt plaats in het Regionaal College van Burgemeesters. Om de 
wethouders in staat te stellen de discussie binnen het College goed te kunnen voeren werd onder 
meer op 23 maart een bestuurlijke excursie naar het Veiligheidshuis georganiseerd. 
Tijdens deze excursie kwamen aan bod een presentatie over het Veiligheidshuis, de ontwikkel-
opgaven voor de toekomst en werd casuïstiek besproken met justitiepartners. De excursie werd erg 
informatief gevonden door de aanwezige wethouders van acht regiogemeenten. 
De meerwaarde van het Veiligheidshuis werd inzichtelijker, dit nam echter niet de zorg weg van de 
wethouders over de snel verlopende implementatie van de regionalisering – zonder het hebben van 
voldoende inzicht in de consequenties. Het AB heeft middels een brief in juni jl. aan het Regionaal 
College van Burgemeesters haar zorgen omtrent de financiële en personele consequenties 
uitgesproken. 
 
Evaluatie vergadercyclus en nut/noodzaak van een DB 
Op verzoek van het algemeen bestuur OGZRR en het portefeuillehoudersoverleg Jeugd van de 
stadsregio werd vorig jaar gekozen voor een aaneenschakeling van de vier overleggen: AB OGZRR/ 
PHOjz/ RVPB en PLATFORM. Dit vanwege de veelvuldige overlap in onderwerpen en omdat 
bestuurders deze overleggen graag achter elkaar wilden afhandelen. Deze vergadercyclus en 
bijbehorende werkwijze zou na een jaar worden geëvalueerd. Een ambtelijke werkgroep uit het 
kernteam en AOJ heeft hiervoor een evaluatie voorbereid en uitgezet onder de bestuurders en de 
ambtelijke vertegenwoordigers. Op grond hiervan is te concluderen dat meer dan 90% van de 
deelnemers de vergadercyclus met vier elkaar opeenvolgende vergaderingen lang, maar ook de minst 
slechte optie vindt. De donderdagochtend blijft de voorkeur houden. Om het uitlopen van de 
Jeugdvergaderingen op te vangen zal voortaan gestart worden met de vergadering van het AB 
OGZRR.  
Omdat er afgelopen jaar in de wethoudersbezoeken van de directie GGD ook regelmatig gevraagd is 
naar een onderzoek rond nut en noodzaak van een DB  werden daarnaast de bestuurders 
Volksgezondheid nog gevraagd naar hun mening over het werken met een dagelijks bestuur en het op 
incidentele basis instellen van bestuurlijke werkgroepen. Een meerderheid van de bestuurders bleek 
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op dit moment geen behoefte te hebben aan het instellen van een dagelijks bestuur. Tegelijkertijd 
vond een meerderheid van de bestuurders het op incidentele basis werken met een bestuurlijke 
werkgroep voor zeer specifieke onderwerpen wel een nuttig middel.  
 
CJG Rijnmond  
Met ingang van 2011 is het CJG Rijnmond zelf verantwoordelijk voor begroting en verantwoording van 
de te leveren producten. De productie wordt dus niet in dit jaarverslag verantwoord. 
De frictiekosten die zijn ontstaan bij de fusie van de integrale JGZ 0-19-jarigen met CJG-Rijnmond 
werden nog in de vergadering van het algemeen bestuur OGZRR besproken. Door alle wethouders 
werd vervolgens ingestemd met het voorstel ten aanzien van de regionale verdeling van de gemaakte 
frictiekosten JGZ 0-19. CJG en GGD hebben gezamenlijk een brief hierover ten behoeve van de 
raden van de gemeenten voorbereid. Het CJG zorgde voor de afwikkeling van de frictiekosten.  
 
Klebsiellabacterie in het Maasstad ziekenhuis 
Het Maasstad ziekenhuis werd in het voorjaar van 2011 onder verscherpt toezicht gesteld van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze maatregel werd genomen om ervoor te zorgen dat het 
ziekenhuis sneller de juiste infectiebestrijdingsmaatregelen neemt om verspreiding van de Oxa 48 
producerende Klebsiellabacterie te voorkomen. 
De inzet van de GGD Rotterdam-Rijnmond had tot doel het voorkomen dat de bacterie zich buiten het 
ziekenhuis verder zou verspreiden onder de rest van de bevolking. De GGD gaf daartoe onder meer 
adviezen aan zorginstellingen hoe om te gaan met patiënten die uit het Maasstad ziekenhuis kwamen. 
Deze adviezen waren eveneens  te downloaden van de website van de GGD.  
 
Regiobegroting 2011 
De regiobegroting 2011 werd op 17 februari 2011 door het Algemeen Bestuur van de OGZRR 
vastgesteld. Ingevolge een bezuinigingsopdracht werd een basistakenpakket 2011-2014 
samengesteld op het niveau van prijspeil 2010 minus 5% bezuiniging. Dit komt neer op gemiddeld  
€ 6,12 per inwoner voor deze basistaken. Het geformuleerde basistakenpakket voor begroting 2011 is 
de basis voor voorliggende rapportage.  
 
Regiobegroting 2012 
Voor de regiobegroting 2012 werd door de gezamenlijke gemeentesecretarissen van de regio 
Rijnmond een accres van 3% vastgesteld. Omdat echter tegelijkertijd een taakstelling van 3% werd 
opgelegd mag de begroting ten opzichte van 2011 met 0% stijgen. Daarvoor is een bezuiniging van 
3% noodzakelijk omdat de kosten met 3% stijgen. De GGD heeft een voorstel ingediend om deze 
bezuiniging te realiseren door de gezondheidslijn uit het basistakenpakket te schrappen. Dit voorstel is 
in de AB vergadering van juni jl. door het AB aanvaard.  
Nadat de begroting 2012 aan de raden van de deelnemende gemeenten is voorgelegd werd de 
begroting in de vergadering van het AB van 1 december jl. definitief vastgesteld en kon het definitieve 
begrotingsboekje 2012 van de OGZRR nog voor de jaarwisseling naar gedeputeerde staten worden 
verzonden. 
Na een separaat overleg aangaande de kosten van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) werd 
besloten dit toe te voegen aan het basistakenpakket. Het GROP is het voor GGD'en wettelijk verplicht 
intern crisisbeheersingsplan dat ervoor moet zorgen dat de GGD ten tijde van incidenten en crises 
snel, samenhangend en optimaal presteert.  
Voor 2012 zal dit nog los van het reeds geaccordeerde begrotingsboekje worden gefactureerd en 
vanaf 2013 integraal opgenomen worden in de begroting van de OGZRR. 
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2. Basistaken 

 

§2.1 Geleverde prestaties in 2011 
 
In de begroting 2011 zijn van de basistaken de producten gedefinieerd inclusief de te leveren 
prestatie. 
 
In onderstaande tabel wordt per product de prestatie per gemeente weergegeven. Bij de 
prestatiegegevens wordt vervolgens behalve aantallen zo veel mogelijk ook toelichting gegeven.  
Op verzoek van de leden van het algemeen bestuur is, zoals vastgelegd op pagina 17 van de in 
februari 2011 vastgestelde regiobegroting 2011, de rapportagecyclus binnen de GGD gewijzigd van 
een halfjaar- en jaarcyclus naar een 4-, 8- en 12-maandscyclus. Hierdoor kan beter de vinger aan de 
pols worden gehouden en worden getoetst op kwaliteit en inhoud.  
 
Omdat niet altijd concrete prestaties zijn afgesproken in de begroting 2011 kan ook niet in alle 
gevallen een vergelijking tussen begroting en realisatie worden gemaakt. In dat geval is het afzetten 
van gegevens tegenover de realisatie van vorig jaar (jaarcijfers van 2009 en 2010) een, zij het 
beperkt, alternatief om zicht te krijgen op de stand van zaken. 
 
In principe zijn alle prestatiegegevens absolute aantallen. Er zijn echter een paar gevallen waar in de 
begroting als prestatie een absoluut aantal is benoemd maar het te bereiken resultaat voor dat jaar in 
een percentage is weergegeven. Daarom worden in die gevallen de percentages ook bij de 
realisatiecijfers opgenomen zodat een vergelijking tussen realisatie en begroting mogelijk blijft. 
 
Voor de ZHE-gemeenten geldt dat alle prestatiegegevens van de basistaken ook verantwoord worden 
op het niveau van de gemeente. Omdat de GGD-ZHE soms op een andere wijze (in totaal en niet per 
gemeente) of op andere prestaties registreerde is een vergelijk met 2010 en eerder niet altijd mogelijk.  
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aantal 
vergaderingen 
algemeen 
bestuur 

                    5 6 

aantal 
vergaderingen 
ambtelijk 
kernteam 

                    5 6 

Ondersteuning 
bestuur* 

aantal 
adviezen 
algemeen 
bestuur 

                    22 35 

Informatie 
verstrekking 

aantal 
beantwoorde 
vragen 
gezondheidslijn 

10666 49 181 17 31 317 17 24 203 36 73 101 42 10 103 255 619 425 16 2519 13185 nvt  

vierjaarlijkse 
rapportage 

                    0 1 keer 
per 4 
jaar 

Gezondheids 
enquête 

aantal 
regionale 
thematische 
factsheets 

                    18 4 per 4 
jaar 

aantal 
meldingen 

740 23 78 14 12 67 1 5 36 50 37 23 2 4 34 60 88 43 12 589 1329 1350 

aantal 
outbreaks 

107 4 5 0 2 8 0 0 3 2 3 6 0 0 2 7 11 6 2 61 168 80 

Infectieziekte 
bestrijding 

aantal niet- 
beroepsgebond
en 
besmettingsacc
identen 
 

142 3 1 3 0 9 1 0 2 0 1 3 0 0 2 6 5 7 0 43 185 135 

Tuberculose aantal 97 1 0 0 1 6 0 0 2 1 4 1 0 0 4 6 4 7 0 37 134 160 
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meldingen van 
patiënten 

aantal 
geregistreerde 
infecties 

143 0 4 0 0 9 0 0 1 1 6 0 0 0 7 6 7 3 0 44 187 160 

aantal 
cliëntcontacten 

14530 127 228 51 60 443 32 66 193 150 430 203 37 24 200 760 508 476 47 4035 18565 23000 

aantal 
longfoto’s 

12236 32 70 30 46 178 8 22 126 47 94 84 9 7 68 337 210 149 31 1548 13784 11000 

aantal 
mantouxtesten 

2164 39 66 9 6 89 12 22 26 45 153 48 12 8 47 151 120 122 5 980 3144 4000 

bestrijding 

aantal BCG-
vaccinaties 

1264 16 29 3 7 68 1 0 13 10 36 42 3 3 14 110 58 93 4 510 1774 
 

1800 

aantal mensen 
bereikt met alg. 
preventie-
activiteiten 

                    15672 20000 Soa/hiv preventie en 
-bestrijding 
 

aantal 
algemene 
groepsvoorlicht
ingen 

75 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 6 0 23 98 100 

Jeugd Rijnmond in 
Beeld 

Onderzoek   
 

  
 

 
  

 
          

Zie toe- 
lichting 

- 

aantal 
adviezen en 
consultaties 
hygiëne 

278 0 0 1 5 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 8 6 2 1 29 307 200 Technische 
hygiënezorg 

Actuele lijst 
voorzieningen 

                    aanwe
zig 

- 
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aantal 
geplande 
kindercentra 
(waarvan in 
basistaken) 

510 
(406) 

20 
(17) 

35 
(42) 

6 
(9) 

5 
(5) 

67 
(52) 

5 
(2) 

4 
(6) 

18 
(15) 

13 
(22) 

21 
(47) 

23 
(24) 

6 
(4) 

4 
(8) 

39 
(17) 

64 
(54) 

33 
(28) 

58 
(34) 

5 
(6) 

392 798 - 

Aantal 
gerealiseerde 
inspecties 
kindercentra 

  560   14,5    49      5      4      87  5        4   14,5   25    36    29      8      6    22     63   50,3   53     6     412  899 - 

aantal 
geplande 
peuterspeel 
zalen  
(waarvan in 
basistaken) 

211 
(105) 

5 
(2) 

1 
(3) 

4 
(2,5) 

3 
(1,5) 

16 
(6,5) 

3 
(1,5) 

4 
(2) 

6 
(3) 

4 
(1,5) 

9 
(5) 

4 
(2,5) 

5 
(2,5) 

4 
(2) 

0 
(4) 

25 
(11) 

5,5 
(5,5) 

17 
(8,5) 

3 
(1,5) 

66 171 - 

Aantal 
gerealiseerde 
inspecties 
peuterspeel 
Zalen 

  113  0        1      4      2      16      3      4      6      4      8      3      5      4      0      25       0    19      3     109  222 - 

aantal 
geplande 
inspecties 
gastouders 
(waarvan in 
basistaken)  

1000 
(0) 

50 
(0) 

90 
(0) 

22 
(0) 

38 
(0) 

82 
(0) 

14 
(0) 

2 
(0) 

90 
(0) 

65 
(0) 

130 
(0) 

52 
(0) 

23 
(0) 

13 
(0) 

79 
(0) 

85 
(0) 

150 
(0) 

150 
(0) 

23 
(0) 

(0)  (0) - 

aantal 
gerealiseerde 
inspecties 
gastouders  

  918   34,25   61    21    23,5    88,5 9        9    66    41    98    41   17,5     8    89  91,5 183,5   95     9     669  1260 - 

Inspecties 
kinderopvang ** 

% verrichte 
inspecties 
totaal 

117% 59% 105% 91% 64%  108%    86% 109% 71      71% 115% 106%   91% 96% 103%  79% 100% 103% 82%   77%   100% 

Medische 
milieukunde 

aantal 
meldingen 

335 3 3 1 1 21 2 1 7 4 7 4 1 2 10 26 9 16 3 121 456 
 

500 
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aantal 
adviezen 

524 21 17 14 14 15 15 14 15 21 15 16 15 15 16 20 15 15 16 289 813 
 

400 

Coördinator 
kleinschalige 
incidenten en zeden 
(KIZ) 

aantal 
afgehandelde 
casussen 

7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 13 - 

 
* Beide cycli zijn aangepast naar 5 vergaderingen per jaar in plaats van 6. Wel is er nog een extra bestuurlijke conferentie geweest in juni 2011 over de gezamenlijke 
zorginkoop, wanneer die wel wordt meegeteld is het aantal overleggen in totaal 6. Daarnaast zijn in totaal nog 4 bestuurlijke werkgroepen georganiseerd voor zowel de 
begroting 2012/het GROP als de bestuurlijke werkgroep rond de zorgstelselontwikkelingen. Bij het ambtelijk kernteam zijn er voorbereidingsvergaderingen geweest en de 
aanvullende opdrachten vanuit de bestuurlijke werkconferentie over de zorgstelselontwikkelingen . Wanneer deze worden meegerekend zijn er nog eens 8 extra ambtelijke 
werkgroepvergaderingen. 
 
**Inspecties kinderopvang: sinds in het basistakenpakket de aantallen kinderopvanglocaties zijn bevroren op het niveau van begroting 2010 wordt het meerdere ingekocht 
middels afspraken in het pluspakket. Omdat in de realisatie vaak wordt geschoven tussen ingekochte aantallen kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouders is het erg 
onduidelijk om dit apart te rapporteren voor zowel basis als pluspakket. Vandaar dat in bovenstaande tabellen alle totale aantallen inspecties worden genoemd, zowel basis als 
plus. De tussen haakjes genoemde aantallen betreft de geplande aantallen die vanuit het basistakenpakket worden gefinancierd. Omdat de plustaken worden afgerekend op 
verrichtingen en niet uitgevoerde inspecties niet in rekening worden gebracht vervalt de afspraak over verrekening in het basistakenpakket omdat dit nu als één geheel wordt 
gezien. 
Een gedetailleerde rapportage waarin de gerealiseerde aantallen inspecties KDV, peuterspeelzaal en gastouders worden gegeven, wordt in 2011 ieder kwartaal per gemeente 
aan de desbetreffende contactambtenaar gezonden.
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§2.2 Toelichtingen 
 
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 
De overleggen hebben in de eerste maanden van 2011 in het teken gestaan van de afronding van het 
jaarverslag 2010 en de begroting 2011. Verder zijn de begroting 2012, de frictiekosten fusie 
thuiszorgen en het veiligheidshuis belangrijke onderwerpen van de agenda geweest. Voor het 
onderwerp frictiekosten en begroting 2012 is een bestuurlijke werkgroep ingesteld die in de maanden 
mei en juni hiervoor met voorstellen is gekomen. De bezuinigingstaakstelling van 3% is ingevuld 
middels bezuiniging op de Gezondheidslijn. De ontwerpbegroting 2012 is bestuurlijk in september 
geaccordeerd en vervolgens in december vastgesteld met inbegrip van de nieuwe basistaak GROP. 
Inzake de zorgstelselontwikkelingen AWBZ en eventuele gezamenlijke zorginkoop is in juni een 
bestuurlijke conferentie gehouden, voorbereid door een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep krijgt 
de vervolgopdracht om onder  leiding van een bestuurlijke werkgroep een brede inventarisatie op te 
stellen.  Het verdere deel van het jaar wordt gewerkt aan deze inventarisatie.  
 
De volgorde van het ambtelijk overleg is halverwege het jaar ten behoeve van de efficiëntie inmiddels 
aangepast. Eerst vind het kernteamoverleg plaats en daarna het ambtenarenoverleg Jeugd. Een 
eventuele uitloop door het overleg met de jeugdambtenaren kan daardoor makkelijker plaatsvinden 
zonder verdere consequenties.  
Na een evaluatie van de bestuurlijke vergadercyclus is ook daar afgesproken om de volgorde vanaf 
2012 om te draaien en te starten met de AB vergaderingen. 
 
 
Informatieverstrekking/gezondheidslijn 
Na het besluit in december om de gezondheidslijn per 1-1-2012 te stoppen is gestart met de 
voorbereidingen om dit besluit vorm te geven. In 2012 zal een alternatieve vorm van 
informatievoorziening via de website worden neergezet en zal er niet meer met de gezondheidslijn 
gebeld kunnen worden voor vragen over gezondheid. De afsprakenfunctie van de gezondheidslijn, die 
ook op een andere wijze werd gefinancierd, zal in een andere vorm worden gecontinueerd. Dit zal 
meegenomen worden in de reorganisatie die in 2012 zijn beslag krijgt.  
 
 
Gezondheidsenquête en thematische factsheets 
Na jarenlange discussie is in het tweede kwartaal van dit jaar landelijk overeenstemming bereikt over 
tijdstip, aanpak en inhoud van de gezondheidsenquête onder volwassenen en ouderen. De GGD 
heeft, mede namens de G4, meegewerkt aan het tot stand komen van de afspraken. De afspraken 
betekenen dat met ingang van 2013 landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar zijn. Landelijk zal de 
eerstvolgende enquête onder volwassenen en ouderen plaatsvinden in het najaar van 2012. In mei 
organiseerde de afdeling een GGD-brede workshop gericht op de aanpak voor de volgende regionale 
VTV.   
 
In 2011 is ook samen met de ambtenaren van de regiogemeenten gewerkt aan de formulering van 
een basisproduct waarin het tot nu toe separate volwassenen- en jeugdonderzoek bij elkaar is 
gebracht: de integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen. Dit is het resultaat van de bezuinigings-
opdracht die in 2011 werd opgelegd voor de monitor Jeugd Rijnmond in Beeld. De bezuiniging wordt 
vooral gerealiseerd door efficiënter inzetten van menskracht van beide afdelingen gedurende de 
vierjaarlijkse monitorcyclus en door het beperken van de schriftelijke rapportages. Eind 2011 heeft het 
Algemeen Bestuur OGZRR inhoud en kostprijs van dit  nieuwe product vastgesteld. Het product wordt 
vanaf 2012 uitgevoerd. 
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Infectieziektebestrijding 
 
 
Het aantal meldingen is dit jaar uitgekomen op 1329. In 2011 is het aantal meldingen met 471 
toegenomen t.o.v 2010. Dit wordt voornamelijk verklaard door een toename in het aantal kinkhoest 
meldingen (+259). Het is bekend dat het voorkomen van kinkhoest fluctueert over de jaren. Tevens is 
er een aanzienlijke stijging in het aantal E. Coli/STEC (+120) en Shigella meldingen (+44). Deze 
stijging is te verklaren doordat laboratoria een ander soort testen zijn gaan gebruiken waardoor er 
meer infecties worden vastgesteld. Tevens zijn er begin 2011 nog 38 H1N1 influenzavirusinfecties 
vastgesteld.  
Als er bijzonderheden zijn stelt de GGD de regiogemeenten op de hoogte via een bestuurlijk memo. 
Daarnaast levert de GGD elke week een overzicht van meldingen aan alle regiogemeenten aan. 
 
Aantal meldingen infectieziektebestrijding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Het aantal uitbraken is min of meer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar  2010. Wel zijn er in 2011 
door instellingen meldingen gemaakt van de zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen 
(BRMO). Hierbij valt te denken aan het voorkomen van meerdere gevallen van de resistente Klebsiella 
Oxa-48 bacterie zoals in het Maasstad ziekenhuis.  

Gemeente Heel jaar 2011 Heel jaar 2010 Heel jaar 2009 

Rotterdam 740 485 987 

Albrandswaard 23 18 30 

Barendrecht 78 29 58 

Capelle a/d IJssel 67 42 129 

Krimpen a/d IJssel 50 19 38 

Ridderkerk 34 21 33 

Lansingerland 37 10 35 

Maassluis 23 17 57 

Schiedam 60 60 70 

Vlaardingen 43 47 18 

Bernisse 14 

Brielle 12 

Dirksland 1 

Goedereede 5 

Hellevoetsluis 36 

Middelharnis 2 

Oostflakkee 4 

Spijkenisse 88 

Westvoorne 12 

97 413 

Totaal 1329 845 1868 
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Aantal outbreaks 
Gemeente Heel 2011 Heel 2010 Heel jaar 2009 

Rotterdam 97 95 72 

Albrandswaard 4 2 2 

Barendrecht 5 2 7 

Capelle a/d IJssel 8 11 3 

Krimpen a/d IJssel 2 3 4 

Ridderkerk 2 5 1 

Lansingerland 3 4 3 

Maassluis 6 3 2 

Schiedam 7 9 8 

Vlaardingen 6 10 6 

Bernisse 0 

Brielle 2 

Dirksland 0 

Goedereede 0 

Hellevoetsluis 3 

Middelharnis 0 

Oostflakkee 0 

Spijkenisse 11 

Westvoorne 2 

19 NB 

Totaal 158 163 108 

 
 
Tuberculosebestrijding 
Over het algemeen lijkt het aantal nieuwe gevallen van tuberculose te stabiliseren ten opzichte van de 
dalende trend van de afgelopen jaren. Het vroegtijdig opsporen en adequaat behandelen van 
tuberculose blijft daarom een belangrijke basistaak. Voor reguliere artsenzorg gaan mensen met TBC 
naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraar betaalt deze zorg. De focus ligt bij de GGD op consultatie, 
coördinatie, (keten)zorg en surveillance. De afdeling heeft ook een belangrijke regionale functie.  
De regionale activiteiten zijn vastgelegd in een regionaal jaarplan dat is goedgekeurd door de 
samenwerkende GGD’en. 
 
Aantal meldingen patiënten 
Gemeente Heel jaar 2011 Heel jaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Rotterdam 96 122 136 
Albrandswaard 1 1 0 
Barendrecht 0 1 1 
Capelle a/d IJssel 6 2 10 
Krimpen a/d IJssel 1 1 1 
Ridderkerk 4 1 1 
Lansingerland 4 2 3 
Maassluis 1 3 1 
Schiedam 6 10 6 
Vlaardingen 7 6 5 
Bernisse 0 
Brielle 1 
Dirksland 0 
Goedereede 0 
Hellevoetsluis 2 
Middelharnis 0 
Oostflakkee 0 
Spijkenisse 4 
Westvoorne 0 

12 NB 

Totaal 133 161 164 

 
 



   

  Jaarverslag 2011 OGZRR 
 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam –Rijnmond (OGZRR)  

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Soa/HIV preventie en bestrijding 

Integratie van de regelingen Aanvullende Curatieve Soa zorg en Aanvullende Seksuele Hulpverlening 
heeft aanpassingen tot gevolg van de uitvoering en inrichting van de Aanvullende Curatieve Soa zorg. 
De toelatingscriteria met betrekking tot de risicogroepen zijn verder verscherpt.  

Dit heeft tot gevolg dat de volgende groepen toegang kunnen krijgen tot deze (aanvullende) 
voorziening c.q. de Soa poli: 
a) personen die behoren tot hoogrisicogroepen voor een soa/hiv besmetting; 
b) personen die in het kader van de bron- en contactopsporing gewaarschuwd zijn voor een mogelijke 

soa/hiv besmetting; 

c) personen met soa klachten en jongeren onder 25 jaar. 
 
Bij 17% van de bezoekers die op de Soa poli worden getest, is bewezen een soa vastgesteld. Dit 
brengt het vindpercentage voor 2011 op 17%. 
 
 
Jeugd Rijnmond in Beeld 
Het AB OGGZ heeft het voorstel goedgekeurd om vanaf 2012 met 1 integrale monitor te werken voor 
47 cent per inwoner. Dit betekent dat vanaf 2012 de integrale monitor zal starten waarbij in een cyclus 
van vier jaar achtereenvolgens de producten gezondheidsenquete 17-100 jarigen, regionale VTV, 
adolescenten 12-17 jaar en jeugd 0-12 jaar worden uitgevoerd. In 2012 wordt dus gestart met de 
volwassen populatie. Verder zal er een nieuwe productomschrijving met prestatieindicatoren gemaakt 
worden. Het product kent geen rapporten meer. De gegevens worden via de gezondheidsatlas en 
rVTV ontsloten. 
 
Voor de laatste 4 maanden van 2011 zijn alle 19 rapporten over jeugd 4-12 jaar gereed gekomen.  
Begin 2012 zullen ze worden gepubliceerd en uitgezet. 
 
 
Adviezen technische hygiënezorg 
Het adviseren inzake legionella betreft een reactieve taak en is dus voor een groot deel afhankelijk 
van het aantal incidenten met legionella dat zich voordoet. Gezien het geringe aantal incidenten 
worden deze cijfers met ingang van het jaar 2011 in de rapportages ondergebracht bij de adviezen 
technische hygiënezorg. 

Aantal geregistreerde infecties 
 

Gemeente Heel jaar 2011 Heel jaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Rotterdam 143 90 165 
Albrandswaard 0 2 1 
Barendrecht 4 2 1 
Capelle a/d IJssel 9 9 10 
Krimpen a/d IJssel 1 2 2 
Ridderkerk 7 7 1 
Lansingerland 6 1 1 
Maassluis 0 3 2 
Schiedam 6 14 10 
Vlaardingen 3 5 6 
Bernisse 0 
Brielle 0 
Dirksland 0 
Goedereede 0 
Hellevoetsluis 1 
Middelharnis 0 
Oostflakkee 0 
Spijkenisse 7 
Westvoorne 0 

21 11 

Totaal 187 155 91 
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In de begroting 2010 was ruimte voor 400 adviezen technische hygiëne en 100 adviezen legionella.  
Voor de begroting 2011 werd dit aantal teruggebracht naar in totaal 200 adviezen voor technische 
hygiëne en legionella gezamenlijk.  
Per 1 januari wordt er voor THZ op een andere manier geregistreerd, veel adviezen die voorheen niet 
werden meegeteld, worden nu wel opgenomen. Dat zorgt voor een hoger aantal adviezen dan 
begroot.  
 
 
Inspecties kinderopvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en 
gastouders 
Met de gemeenten wordt per jaar een bepaalde hoeveelheid inspecties afgesproken en ingepland. 
Gedurende het jaar kan de planning worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er meer nadere 
onderzoeken moeten worden verricht en/of meer nieuwe locaties starten dan vooraf gedacht. Daarom 
wordt naast het aantal inspecties ook het totaal aantal uur afgesproken en vindt de afrekening plaats 
op basis van het aantal geleverde uren. De afrekening is dus een optelsom van de indicatoren 
inspecties kinderopvang, inspecties peuterspeelzalen en inspecties gastouders. De gezamenlijke 
optelsom van begrote aantallen kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en gastouders maal het 
aantal norm-uren voor deze inspecties wordt afgezet tegen het totaal aan gerealiseerde uren voor 
inspecties van kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en gastouders. Afrekening vindt plaats op 
basis van het aantal te veel of te weinig geleverde inspecties (op basis van norm-uren). Daarbij is de 
bandbreedte nog steeds 0%. Alles wat meer of minder wordt geleverd, wordt verrekend. Een 
afrekening op alleen het basisproduct is in geen van de gevallen aan de orde. Daar waar gemeenten 
op het basisdeel minder hebben gepresteerd is dat vaak (in overleg) ingevuld met plusdelen zodat er  
op de plus dan minder hoeft worden bijbetaald. Een voorbeeld is de productie in Albrandswaard, op 
het basistakenpakket is hier 58% van de inspecties gerealiseerd. De rest is ingevuld met inspecties 
gastouders zodat op het plusdeel nog maar € 1.615,- hoeft te worden bijbetaald in plaats van de 
begrote € 18.000,-. 
 
Per kwartaal (m.i.v. 2012 per 4 maanden) wordt per gemeente een separate rapportage verzonden 
aan de contactambtenaar Jeugd waarin concreet wordt aangegeven hoeveel kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en gastouders zijn bezocht. Om een te detaillistische bestuurlijke rapportage te 
vermijden wordt deze beperkt tot de procentuele voortgang van de inspecties. 
 
Medische milieukunde 
De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en de nasleep ervan heeft een grote invloed gehad op de 
activiteiten voor MMK in de eerste helft van 2011. De rookpluim trok ook over de regio van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. Over de gevolgen voor de volksgezondheid is veelvuldig gecommuniceerd met 
de (huisartsen in) regiogemeenten. Daarnaast is veel ondersteuning verleend aan de GGD Zuid-
Holland Zuid.  
Ook inzake de problemen met de kerncentrale Fukushima 1 in Japan is gecommuniceerd met de 
huisartsen in alle gemeenten van het werkgebied Rotterdam-Rijnmond. 
Door deze grootschalig incidenten zijn er veel meer contacten/adviezen geweest dan begroot. 

 
Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 
Gemeenten betalen voor KIZ een minimale basisprijs voor de infrastructuur. Per incident wordt 
gefactureerd op basis van de ingezette uren. Gemeenten kunnen jaarlijks per 10.000 inwoners 
gebruik maken van 6 uur inzet van de KIZ-coördinator.  
 
In 2011 waren er in de regio Rijnmond 13 casuïstieken (coördinator van de GGD activeert het 
kernteam voor psychosociale hulpverlening, regisseert en coördineert deze) en 7 consultaties (dan 
wordt er door de coördinator advies gegeven, maar komt het KIZ team niet in actie). 
 
Over de aard van de incidenten kan het volgende gezegd worden: er was 7x sprake van een 
zedenzaak, 2 x sprake van een schietincident,  2 x sprake van een moord, 1x sprake van een suïcide 
en 1x sprake van vuurwapenbezit. 
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Opvallend is dat er in 13 casuïstieken twaalf keer kinderen bij betrokken waren (ook indirect, zoals 
door de ligging van een school in de buurt bij bijvoorbeeld een schietincident), hierdoor ontstaat vaak 
maatschappelijke onrust . 
In principe zijn de casussen vrij verspreid, over de laatste 2 jaar genomen. De afgelopen 2 jaar waren 
er  met name in de grotere regiogemeenten casussen: 2x in Capelle en 2x in Spijkenisse. 
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§2.3 GGD-ZHE  basis-maatwerkdeel 
 
 
In 2011 hebben de ZHE gemeenten die vielen onder de voormalige GGD-ZHE in het kader van de 
garantieafspraken nog voor € 1,38 aan extra producten afgenomen (het voormalige ZHE-
maatwerkdeel). Met het aflopen van deze afnamegarantie in 2012 vervalt deze verplichte inkoop. 
Wanneer de gemeenten onderstaande producten nog wensen af te nemen in 2012 dienen deze als 
plusproduct ingekocht te worden. 
 
Aan maatwerkproducten werd per gemeente nog het volgende bedrag in rekening gebracht over 2011 
(o.b.v. een bedrag van € 1,38 per inwoner): 
Bernisse Brielle Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Middelharnis Oostflakkee Spijkenisse Westvoorne

17.155€              21.698€              11.625€                   15.739€                   54.823€                 24.748€               14.304€               99.788€              19.384€             
 
 
In het kader van deze zogenaamde maatwerkproducten werd het volgende in 2011 geleverd: 
 

 € per inwoner 

  

MIS, deel GGD ingezet voor Procesmanagement SISA en 
meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling € 0,10  

Capaciteitsfunctie JGZ gelden + rest schoolgezondheids-
beleid (is reeds teruggeven tbv decentrale huisvesting) € 0,54  
Hartstikke Leuk (maatwerkdeel voor Spijkenisse) of 
DWWJD / HVB (maatwerkdeel voor andere gemeenten)  € 0,33  

Zorgwijzer € 0,31  

Zorgpunt  € 0,10  

Totaal € 1,38  
 
 
De gelden voor de capaciteitsfunctie JGZ zijn reeds aan gemeenten terugbetaald om de decentrale 
huisvestingskosten mee te bekostigen (conform afspraken die gemaakt zijn in het AB OGZRR van 16 
december 2010). De overige producten zijn in 2011 geleverd waarbij de kosten voor zorgwijzer en 
zorgpunt alleen zijn om de betreffende voorziening in stand te houden. Voor de gelden voor MIS geldt 
dat de gemeente Spijkenisse namens de ZHE-gemeenten heeft afgesproken deze in te zetten voor 
SISA. 
 
Wat betreft DWWJD / Hartstikke leuk stond er uit 2010 nog cursussen over die in 2011 zijn 
uitgevoerd,.is het volgende in 2010 uitgevoerd. 
 

 Maatwerk vanuit 
2010 

Uitgevoerd in 
2011 

Brielle   

Dirksland 1,5 1,5 

Goedereede   

Middelharnis   

Westvoorne 1 1 

Oostflakkee   

Hellevoetsluis 0,5 0,5 

Bernisse 0,5 0,5 
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Wat betreft DWWJD / Hartstikke leuk voor 2011 is het volgende ook daadwerkelijk in 2011 uitgevoerd. 
 
 

 Maatwerk 2011 Plus 2011 Totaal 
uitgevoerd 2011 

Teveel/te 
weinig 

Brielle 3 - 3 - 

Dirksland 2 3 5 (2 maatwerk, 
3 plus) 

- 

Goedereede 3 - 3 - 

Middelharnis 4 6 10 (4 maatwerk 
6 plus) 

- 

Westvoorne 3 - 3 - 

Oostflakkee 2 5 3 (2 maatwerk, 
1 plus) 

- 4 (uit plus) 

Hellevoetsluis 9 - 9 - 

Bernisse 3 - 3 - 

 
In 2011 is alles uitgevoerd wat is afgesproken, behalve de 4 reeksen uit het pluspakket in Oostflakkee. 
Dit zal worden terugbetaald (zie tekst bij plusproducten). 
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§2.4 Facturering basistakenpakket 
 
Conform de afspraak in de begroting 2011 zijn de - door de GGD - te factureren bedragen per 
gemeente voor de basistaken als volgt opgebouwd: 
 
 

Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Aantal inwoners per 1-1-2010 24.081 46.525 65.406 28.832 52.535 31.625 44.826 75.792 70.540

Voorschotnota 148.473€             297.911€             410.722€                  179.005€                  337.542€               196.461€              257.900€              471.122€             416.768€           

w.v. compensabele BTW 3.409,52€            6.906,15€            9.460,40€                 4.117,62€                 7.832,88€              4.512,65€             5.817,74€             10.822,52€          9.461,45€          

Korting: extra vergoeding vanuit Ministerie van VWS 

voor vaccinatiecampagne nieuwe influenza, cf. besluit 

Alg. Bestuur OGZRR 16 december 2010

 €              12.394-  €                 0 *  €                   33.664-  €                   14.840-  €                 27.039-  €               16.277-  €               23.072-  €              39.009-  €            36.306-

Korting: eenmalige extra tegemoetkoming decentrale 

huisvestingskosten CJG-locatie De Linie (bijdrage 

GGD is in totaal 50% van € 103.212)

 €                   17.942-

Totaalbedrag voorschotnota  €            136.079  €            297.911  €                 359.116  €                 164.165  €               310.503  €             180.184  €             234.828  €            432.113  €          380.462 
* Barendrecht had zelf dit bedrag al verrekend

Bernisse Brielle Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Middelharnis Oostflakkee Spijkenisse Westvoorne

Bijdrage per inwoner** 7,50€                   7,50€                   7,50€                        7,50€                        7,50€                     7,50€                    7,50€                    7,50€                   7,50€                 

Aantal inwoners per 1-1-2010 12.454 15.752 8.439 11.426 39.799 17.966 10.384 72.442 14.072

Voorschotnota 93.405€               118.140€             63.293€                    85.695€                    298.493€               134.745€              77.880€                543.315€             105.540€           

w.v. compensabele BTW 2.152,04€            2.662,23€            1.429,60€                 1.958,08€                 6.741,12€              3.029,65€             1.796,72€             12.273,01€          2.392,06€          

Korting: extra vergoeding vanuit Ministerie van VWS 

voor vaccinatiecampagne nieuwe influenza, cf. besluit 

Alg. Bestuur OGZRR 16 december 2010

 €                1.761-  €                2.228-  €                     1.193-  €                     1.616-  €                   5.628-  €                 2.541-  €                 1.468-  €              10.244-  €              1.990-

Korting: teruggave decentrale huisvestingskosten uit 

maatwerkgelden, cf. besluit Alg. Bestuur OGZRR 16 

december 2010

 €                6.685-  €                8.455-  €                     4.530-  €                     6.133-  €                 21.363-  €                 9.644-  €                 5.574-  €              38.885-  €              7.553-

Totaalbedrag voorschotnota 84.959€               107.457€             57.570€                    77.946€                    271.501€               122.560€              70.838€                494.186€             95.997€             

Aandeel basistaken in voorschotnota's ZHE  €              76.250  €              96.442  €                   51.668  €                   69.956  €              243.670  €             109.997  €               63.576  €           443.527  €           86.156 

Aandeel maatwerk in voorschotnota's ZHE 17.155€              21.698€              11.625€                   15.739€                   54.823€                 24.748€               14.304€               99.788€              19.384€            

** Het bedrag van ZHE bestaat uit € 6,12 voor het basistakenapkket en € 1,38 voor het maatwerkdeel (GGD deel)  
 
De facturen voor de basistaken zijn begin september door de GGD naar de regiogemeenten 
verzonden. De afspraak is dat de kosten van de regeling (i.c. basistaken) in het jaar zelf gefactureerd 
worden. Als blijkt op basis van het jaarverslag 2011 dat er nog een verrekening moet plaatsvinden 
omdat de geleverde prestaties onder of boven de bandbreedte vallen, wordt bij de behandeling van 
het jaarverslag een besluit genomen over de wijze van verrekening.  
Voor de plusproducten gelden andere afspraken. Deze worden in principe gefactureerd op het 
moment dat de prestatie geleverd is. Hierop wordt onder het kopje plusproducten later nog 
teruggekomen. 
 
Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite 
“eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-
organisatie. Voor de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt dit echter niet. Deze organisatie is onderdeel 
van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. De gemeente Rotterdam is daarom risicodragend 
voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de 
gemeente Rotterdam.  
 
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond kan gebruik 
maken van de z.g. transparantieregeling, hetgeen betekent dat de aan het lichaam in rekening 
gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden 
doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen.  
De voor de regiogemeenten compensabele BTW is apart vermeld op de voorschotnota’s die eind 
augustus zijn verzonden. Deze bedragen zijn het resultaat van een grondige herberekening van de 
compensabele BTW, naar aanleiding van (i) de herziening van het basistakenpakket, (ii) het 
wegvallen van taken ten gunste van CJG Rijnmond en (iii) herziene afspraken tussen GGD-Nederland 
en de fiscus. De bedragen voor ZHE-gemeenten zijn inclusief compensabele BTW uit 
maatwerkgelden, die vanwege afspraken n.a.v. de fusie met GGD-ZHE in 2011 voor het laatst deel 
uitmaken van het basistakenpakket. 
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§2.5 Gemeentelijke bijdrage  basistakenpakket per product in 2011 
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3. Plusproducten 
 
 
§3.1 Afspraken voor de plusproducten 
 
De begroting van de OGZRR heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD voor alle 
gemeenten uitvoert. Zoals reeds aangegeven in de inleiding kunnen gemeenten bilateraal afspraken 
maken met de GGD over de afname en uitvoering van de zogenoemde plusproducten uit het 
productenboek 2011 e.v..  
 
Met de meeste gemeenten zijn aparte afspraken over de levering van de plustaken gemaakt. Per 
gemeente is dit, zoals gebruikelijk, vastgelegd in een brief waarin wordt vermeld wat in 2011 wordt 
geleverd. 
 
De plusproducten vallen buiten de reikwijdte van de regeling OGZRR, het zijn bilaterale afspraken 
tussen de GGD en een gemeente. Conform eerdere afspraken worden de afspraken rond 
plusproducten wel opgenomen in de rapportages. 

 
Inspecties kinderopvang 
Inspecties worden verricht bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en bij 
gastouders. Een deel van de inspecties is in de regiobegroting (en dus het basistakenpakket) 
opgenomen. Zie voor verantwoording hierover de tabel betreffende de basistaken in deze rapportage.  
Aanvullend zijn per gemeente productafspraken gemaakt: de extra inkoop inspecties 2011. Deze 
aanvullende inspecties vallen onder de plustaken en worden derhalve onderstaand bij de 
plusproducten verantwoord. 
 
De tijd besteed aan de verschillende inspecties verschilt. Het totaal aantal inspecties wordt 
gerelateerd aan de tijd welke wordt besteed aan een reguliere inspectie kinderopvang.  
De verdeelsleutel is als volgt:  
* Reguliere inspectie kinderdagverblijf/BSO/GOB en bevindingenonderzoek = 1. 
* Meldingsonderzoek, nader en incidenteel onderzoek =  0,5 (een meldingsonderzoek vereist qua tijd 
in principe de helft van de tijd benodigd voor een reguliere inspectie). 
* Peuterspeelzaal: 0,77. 
* Gastouder toets A+B: 0,31  Gastouder toets A (papieren toets): 0,1  Gastouder toets B (huisbezoek): 
0,23. 
* Overleg en advies: het aantal uren wordt omgerekend naar reguliere inspectie (uren overleg/13). 
Als voorbeeld: wanneer 10 reguliere inspecties, 6 gastouders A+B, 8 meldingsonderzoeken en 5 
peuterspeelzalen zijn geïnspecteerd dan is het totaal: (10*1) + (6*0,31) + (8*0,5) + (5*0,77) = 19,7. 
Voor zowel de begroting als de aanvullende planning geldt hetzelfde principe. 
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§3.2 Uitvoering plusproducten per gemeente 
 
Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de plusproducten die regiogemeenten in 2011 hebben afgenomen en wat in het kader daarvan is 
gerealiseerd. Het totaalbedrag in de laatste kolom zal in rekening gebracht worden bij elke gemeente na vaststelling van dit jaarverslag. 

 
 
Realisatie plusproducten  2011 
 

Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

ALBRANDSWAARD Take Care Doorlopende uitvoering uit 2010. 
Reeds in 2010 betaald. Afronding 
10 trainingen loopt door in 2011. 

Traject 2010 (Trainingen) volgens planning 
afgerond.  Evaluatie rapport besproken in 
onderwijs overleg juni 2011.  
Vervolgafspraken in september.  
Gemeente en scholen hebben interesse in 
continuering. Gemeente 7000,--  (50%) 
toegezegd. 
 

€ 0  € 0  

ALBRANDSWAARD Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 40972,99 
waarvan 22.459,99 in het BTP  
 

 
aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

20 
(17) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

  14,5  

aantal geplande 
peuterspeelzalen  
(waarvan in basistaken) 

5 
(2) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

0    

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

50 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  34,25 

% verrichte inspecties totaal 59% 
 

€ 18.513 €  1.860 
 

    € 18.513 € 1.860 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

BARENDRECHT Gezonde School Laatste jaar gezonde School: 4 
VO scholen voor 4 jaar 2008-
2011.  

Dalton Lyceum, Calvijn Het Groene Hart 
en Focus Beroepsacademie ronden 
schooljaar 2011-2012 af volgens afspraak. 
De Focus beroepsacademie loopt 
schooljaar 2012-2013 nog door 
 

€ 0  € 0 

BARENDRECHT Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties  
68.384,05  waarvan   53.712,24  
in het BTP 
 

  
aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

35 
(42) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

  49  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

1 
(3) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeel 
Zalen 

    1  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

90 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  61  

% verrichte inspecties totaal 
 

€ 14.672 € 18.152 

    € 14.672 € 18.152 

 



   

  Jaarverslag 2011 OGZRR 
 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam –Rijnmond (OGZRR)  

29 

 

Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

BERNISSE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 1.279  € 1.279  

BERNISSE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
17.817,72  waarvan 13.209,98 in 
het BTP 
 

 
aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

6 
(9) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    5  

aantal geplande 
peuterspeelzalen  
(waarvan in basistaken) 

4 
(2,5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    4  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

22 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  21  

% verrichte inspecties totaal 91% 
 

€ 4.608 € 3.016 

    € 5.887 € 4.295 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

BRIELLE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 1.606  € 1.606  

BRIELLE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties  
20.376,38 waarvan 7.440,60  in 
het BTP 
 

  
aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

5 
(5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    4  

aantal geplande 
peuterspeelzalen  
(waarvan in basistaken) 

3 
(1,5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    2  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

38 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  23,5 

% verrichte inspecties totaal 64% 
 

€ 12.936 € 5.531 

    € 14.542 € 7.137 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL 

Verslaving Uitloop van de inzet van een 
programmamanager alcohol en 
jeugd voor de uitvoering van het 
plan van aanpak alcohol en jeugd, 
partijen bijeen brengen voor de 
uitvoering, initiëren van nieuwe 
ideeën, rapportage aan 
afdelingshoofd en 
portefeuillehouder 
 

Reeds volledig betaald in 2009. 
 
Co-organisatie van een bijeenkomst met 
wethouder, dr. Van der Lely en Dr. Van de 
Wetering over gebruik drugs- en alcohol. 
Enquête uitgevoerd onder 
sportverenigingen, horeca-bedrijven en 
supermarkten t.b.v. opstellen van 
convenanten. Convenanten t.b.v. 
alcoholmatiging opgesteld. 

€ 0  € 0  

CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL 

Gezonde School Voor  max 4 scholen (= 4 lokaties) 
Gezonde School aanpak voor 
maximaal 12.784,--. 
 

De GSR basisbegeleiding is uitgevoerd op 
3 locaties volgens planning. De 
spoorinkoop is niet uitgevoerd en wordt 
niet in rekening gebracht. 

€ 12.784  € 9.588  

CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL 

Deelname 
preventieteam CTC 

2 teams maal 5 bijeenkomsten is 
totaal 10 keer per jaar x 4 uur 
maal € 79.89 = 3196.  

Is conform afspraak uitgevoerd. GGD nam 
deel aan twee preventieteams CtC. 

€ 3.196  € 3.196  

CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
119.522,51 waarvan 69.051,19 in 
het BTP 
 

  
aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

 
67 

(52) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

    87  

Aantal geplande peuterspeel 
zalen (waarvan in basistaken) 

16 
(6,5) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeelzalen 

    16  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

82 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

    88,5 

% verrichte inspecties totaal                 108%
 

€ 50.471 € 59.772  

    € 66.451 € 72.556 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

DIRKSLAND Geheim van Goeree Vanuit GO is er 2295,- 
beschikbaar voor een website. 
Dit bedrag wordt verdeeld over 
de 4 gemeenten.  
 

Uitvoering 2 Zon MW projecten waaronder 
Gezonde Slagkracht. . De werkgroep “Het 
Geheim van Goeree” besluit hoe het budget 
wordt ingezet. Afgesproken is dat dit door 
GO gemeenten zelf wordt uitgevoerd. 
Resteert een bedrag  voor  actueel houden 
van website . Aanpassingen agv Gezonde 
Slagkracht, moet nog worden gedaan.  
Resteert een bedrag van 220,- voor 2012 in 
rekening te brengen 

€ 4.091  € 880  

DIRKSLAND Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2010/2011  
totaal 5x DWWJD afgesproken, 
waarvan 2x maatwerkdeel 
(betaald uit basispakket via 
inwonerbijdrage) en 3x als 
plusproduct. 

Uitgevoerd zoals gepland: 3 x als 
plusproduct. 

€ 3.667  € 3.667  

DIRKSLAND Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 840  € 840  

DIRKSLAND Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
11.165,23 waarvan 3.800,19  in 
het BTP 
 

 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

5 
(2) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

5    

aantal geplande 
peuterspeelzalen  
(waarvan in basistaken) 

3 
(1,5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    3  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

14 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

9    

% verrichte inspecties totaal     89%
 

€ 7.365 € 5.766 

    € 15.963 € 11.153 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

GOEDEREEDE Geheim van Goeree Vanuit GO is er 2295 
beschikbaar voor een website. 
Dit bedrag wordt verdeeld over 
de 4 gemeenten.  
 

Uitvoering 2 Zon MW projecten waaronder 
Gezonde Slagkracht. . De werkgroep “Het 
Geheim van Goeree” besluit hoe het budget 
wordt ingezet. Afgesproken is dat dit door 
GO gemeenten zelf wordt uitgevoerd. 
Resteert een bedrag  voor  actueel houden 
van website . Aanpassingen agv Gezonde 
Slagkracht, moet nog worden gedaan.  
Resteert een bedrag van 220,- voor 2012 in 
rekening te brengen 

€ 5.555  € 880  

GOEDEREEDE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 1.176  € 1.176  

GOEDEREEDE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
9.111,82  waarvan 9.111,82  in 
het BTP 
 

aantal geplande 
kindercentra (waarvan in 
basistaken) 

4 
(6) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    4  

aantal geplande 
peuterspeelzalen  
(waarvan in basistaken) 

4 
(2) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeel 
Zalen 

    4  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

2 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

    9  

% verrichte inspecties totaal                 109%  
 

€ 0 € 803 

    € 6.731 € 2.859 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

HELLEVOETSLUIS Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
jezelf 

Voor 2011  48.959 voor 
uitvoering van KOVJ vlg. 
afnamegarantie, plusgelden.  

Bureau In de Weer heeft een goedgekeurde 
opdracht van de gemeente voor uitvoering 
van KOVJ. Is vervallen als plusproduct bij 
de GGD 

€ 0 € 0 

HELLEVOETSLUIS Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 4.000  € 4.000  

HELLEVOETSLUIS Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
54.426,96 waarvan  20.948,55 in 
het BTP 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

18 
(15) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

  14,5 

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

6 
(3) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelsalen 

    6  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

90 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  66  

% verrichte inspecties totaal 71                                    71% 
 

€ 33.478 € 17.868  

    € 37.478 € 21.868 
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL 

Spoor 
Genotmiddelenpreven-
tie van gezonde 
school 

Continuering op max 4 scholen à 
20 uur x 79,89.  Werving 4 nwe 
scholen na de zomer 2011.  

Ondanks afgestemde wervingsacties is er 
géén school in Krimpen geïnteresseerd in 
deelname. Wervingsuren worden in 
rekening gebracht. (Wervingskosten: 20 uur 
x 79,89: 1598.)  

€ 6.391  € 1.598  

KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL 

Project binnenmilieu 
scholen 

110 uur = € 10.887,8 (excl. 
BTW) .  Afgesproken realisatie: 
1. Follow-up bij 3 scholen en 4 
kindercentra. Hierbij wordt een 
nieuw kinderdagverblijf 
meegenomen. 
2. Implementatie en follow-up 
van kleine bouwkundige 
aanpassingen en aanpassing 
van zonwering 

1. Follow-up bij 1 school en 4 kindercentra;  
 
3. Advies bij nieuwbouw: Het kompas en 
Admiraal de Ruyterschool (loopt door);  
 
5. Actieve verspreiding van informatieblad 
mechanische ventilatiesystemen 
 

€ 10.887  € 3.266  

KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL 

LZN Combinatie van LZN en LTHG.  
Coördinator en man. asst. Totaal 
112.087, - Inzet Arosa 7373,-  en 
CVD  7373,- 

Er zijn in totaal 60 LZN-meldingen opgepakt 
en 72 LTHG-meldingen 

€ 116.488  € 116.488  

KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
38.805,16 waarvan  28.069,59 in 
het BTP 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

13 
(22) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

  25  

aantal geplande peuterspeel 
zalen (waarvan in basistaken) 

4 
(1,5) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeelzalen 

    4  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

65 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

  41  

% verrichte inspecties totaal               115%
 

€ 10.736 € 16.427  
 

    € 144.502  € 137.779  
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

LANSINGERLAND Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
72.458,47 waarvan 61.610,59 in 
het BTP 
 

 

aantal geplande 
kindercentra (waarvan in 
basistaken) 

21 
(47) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

  36  

aantal geplande peuterspeel 
zalen (waarvan in 
basistaken) 

9 
(5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    8  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

130 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  98  

% verrichte inspecties totaal                 106% 
 

€ 10.848  € 15.202  

    € 10.848  € 15.202  
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

MAASSLUIS Veilig opgroeien in 
Maassluis (CtC) 

alleen inzet 
interventieverpleegkundige (12 
maal twee uur voor een 
interventiemedewerker GGD)  

Uitgevoerd volgens planning € 2.556 € 2.556 

MAASSLUIS Eigen kracht 
conferenties 

1 conferentie, prijs per 
conferentie (inhuur bureau voor 
coaching) + inzet 
projectassistent (1 uur per 
conferentie)  3339,-en  inzet 
regiomanager 9 uur per 
conferentie 790,- 
 

Er is geen EK-c aanvraag voor Maassluis 
geweest in 2011. 
 

€ 4.129  € 0  

MAASSLUIS SMI Kinderopvang en 
SMA 

Restant bedrag 2010 blijft staan 
voor uitvoering in 2011.  Het 
eventueel aan het eind van 
2011 nog openstaande bedrag 
krijgt de gemeente Maassluis 
gerestitueerd. In 2010 € 29.097 
gefactureerd waarvan€  4335 
excl BTW geleverd. Rest € 
24762,-.  
 

Over 2010 stond voor Maassluis nog een 
bedrag van € 29.097 open (dit was niet 
aangewend) tbv  SMI Kinderopvang. Dit is in 
2011 niet besteed maar in overleg met de 
gemeente Maassluis verrekend met de 
martktaken die Maassluis afneemt in het 
kader van medische indicaties. Er is in dit 
kader voor € 177,94 meer aan werk geleverd 
door de GGD. De GGD zal dit meerdere niet   
separaat in rekening te brengen. 
 

€ 0  € 0  

MAASSLUIS Genotmiddelenprevent
ie en project 
overgewicht 
samengevoegd 

In nauwe afstemming met de 
gemeente is een 
activiteitenplan Genotmiddelen 
en Overgewicht voorgelegd aan 
het preventieteam.  En na 
bijstelling opgenomen in de 
getekende offerte 2011. Het 
totale beschikbare bedrag 
(34.657,--) is al in 2010 betaald.  
 

Grotendeels uitgevoerd volgens planning. 
Klein deel doorlopend in 2012, nl. themaweek 
genotmiddelen 2012 en uitvoer Gezonde 
School Kantine. 
De kosten  zijn al in 2010 betaald (zie bij 
afgesproken realisatie). 
 

€ 0  € 0  

MAASSLUIS Loving me, loving you 1 x VMBO / locatie. 2 
voorstellingen RAAK en 
bijkomende activiteiten a 1000,-  
 

 Uitgevoerd volgens planning € 2.500 
 

€ 2.500 
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MAASSLUIS Gezonde School 6 x Gezonde school, loopt door 
in 2011. Totaal 19176 waarvan 
9027 in 2010 betaald. 
Continuering 5x GSR en 
werving één nwe. GSR. 
 

Er is geen nieuwe GSR school bij gekomen. 
5 deelnemende scholen ipv 6: (5 x € 3196,--) 
- € 9027,-- = 6953,--. 
In 2010 is al € 9.027 verrekend 

€ 10.149 € 6.953 

MAASSLUIS JMR 2 jarigen 400 vragenlijsten worden 
geleverd. Na 1 jaar komt er een 
rapportage. Na 4 jaar wordt er 
een gemeenterapport gemaakt 
met de gegevens van alle 
contactmomenten. 
 

Is uitgevoerd volgens planning. 
 

€ 12.784 € 12.784 

MAASSLUIS Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
47.066,25 waarvan 31.412,03  
in het BTP  
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

23 
(24) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

  29  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

4 
(2,5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeel 
Zalen 

    3  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

52 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  41  

% verrichte inspecties totaal                91% 
 

€ 15.654 € 11.512  

    € 47.772  € 36.305  
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MIDDELHARNIS Geheim van Goeree Vanuit GO is er 2295 
beschikbaar voor een website. 
Dit bedrag wordt verdeeld over 
de 4 gemeenten. 
 

Uitvoering 2 Zon MW projecten waaronder 
Gezonde Slagkracht. . De werkgroep “Het 
Geheim van Goeree” besluit hoe het budget 
wordt ingezet. Afgesproken is dat dit door GO 
gemeenten zelf wordt uitgevoerd. Resteert 
een bedrag  voor  actueel houden van 
website . Aanpassingen agv Gezonde 
Slagkracht, moet nog worden gedaan.  
Resteert een bedrag van 220,- voor 2012 in 
rekening te brengen 

€ 8.787  €  880  

MIDDELHARNIS Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2010/2011  
totaal 10x DWWJD 
afgesproken, waarvan 4x  
maatwerkdeel (betaald uit 
basispakket via 
inwonerbijdrage) en 6x  
plusproduct. 

Is uitgevoerd volgens planning: 6x als 
plusproduct. 
 

€ 7.334  € 7.334  

MIDDELHARNIS Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak tot eind 2011 € 1.796  € 1.796  

MIDDELHARNIS Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties    
18.104,90 waarvan 7.142,63 in 
het BTP  
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

6 
(4) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    8  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

5 
(2,5) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    5  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

23 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  17,5 

% verrichte inspecties totaal                   96% 
 

€ 10.962 € 10.319 

    € 28.879  € 20.329  
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

OOSTFLAKKEE Geheim van Goeree Vanuit GO is er 2295 
beschikbaar voor een website. 
Dit bedrag wordt verdeeld over 
de 4 gemeenten. 
 

Uitvoering 2 Zon MW projecten waaronder 
Gezonde Slagkracht. . De werkgroep “Het 
Geheim van Goeree” besluit hoe het budget 
wordt ingezet. Afgesproken is dat dit door 
GO gemeenten zelf wordt uitgevoerd. 
Resteert een bedrag  voor actueel houden 
van website . Aanpassingen agv Gezonde 
Slagkracht, moeten nog worden gedaan.  
Resteert een bedrag van 220,- voor 2012 in 
rekening te brengen 

€ 5.067  €  880  

OOSTFLAKKEE Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2010/2011  
totaal 7x DWWJD afgesproken, 
waarvan 2x  maatwerkdeel 
(betaald uit basispakket via 
inwonerbijdrage) en 5x 
plusproduct. 

In  Oostflakkee is 1 van de 5 trajecten uit het 
pluspakket uitgevoerd. Er zal derhalve slecht 
1 traject in rekening worden gebracht.  
 

€ 6.112  € 1.222 

OOSTFLAKKEE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraken tot eind 2011 € 1.024  € 1.024  

OOSTFLAKKEE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
12389,49 waarvan 11.538,76 in 
het BTP  
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

4 
(8) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    6  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

4 
(2) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

    4  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

13 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

    8  

% verrichte inspecties totaal                103% 
 

€ 851 € 1.181 

    € 13.054  € 4.307  
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Gemeente Product Afspraak Realisatie Begroot 2011 Rekening 2011 

RIDDERKERK LZN 0,89 fte coördinator en 0,3 fte 
man. asst.   

Er zijn 92 meldingen opgepakt 
 

€ 117.110  € 117.110  

RIDDERKERK Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
61.747,18 waarvan 24.290,99 in 
het BTP   
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

39 
(17) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

  22 

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

0 
(4) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeel 
Zalen 

    0  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

79 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

  89 

% verrichte inspecties totaal              79% 
 

€ 37.456 € 24.622 

    € 154.566 € 141.732 
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SCHIEDAM  Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 1 conferentie 
(inhuur bureau voor coaching a 
3339,-) + inzet projectassistent 
(1 uur per conferentie) en 
coördinator/interventie 
ontwikkelaar (9 uur per 
conferentie)   4129 
 

In 2011 is in Schiedam 1 x een EK-c 
aangemeld en uitgevoerd. 

€ 8.258  € 4.129  

SCHIEDAM  Take Care  Extra module 
kindermishandeling à 160,-. Er 
zullen in het schooljaar 
2011/2012 15 trainingen met 
deze module worden 
aangeboden.  Totaal: 38.257,-- 
voor 12 trainingen en 15 x 160,- 
= 2400,- voor de extra module: 
40.657,--  
 

Is volgens planning uitgevoerd. De extra 
modules voor schooljaar 11/12 zijn 
meegeteld in de afrekening 2011. 

€ 40.657  € 40.657  

SCHIEDAM  Emotionele problemen 
Jeugd 2010/2011 

Het plan 2010 van 57.066,-- 
(betaald in 2010) is richtlijn voor 
de uitvoer 2011. Utvoering loopt 
door in 2011. 
 

Geplande activiteiten 2010/2011 zijn 
uitgevoerd. Alleen: 1 x Zippy's vrienden 
uitgevoerd ipv 2. Kosten (betaald in 2010) 
vallen lager uit. Emotionele problemen 
2010/2011 is hiermee afgerond. Begroot en 
betaald 2010: 57066,--. Totale kosten eind 
2011:  39.183,--. Er is dus 17.883,-- niet 
besteed. Dit zal worden terugbetaald 

€ 0                      - € 17.883 
 

SCHIEDAM Emotionele problemen 
Jeugd schooljaar 
2011/2012 

1x docententraining Zippy a 5 
uur per klas € 15.995,- , 1x piep 
zei de muis (15 bijeenkomsten 
voor  kinderen en 5 voor 
ouders) € 12924,- , 1 x train de 
trainer vrienden € 3.350,- , 2 x 
intervisie na Train de trainer  
Vrienden € 2.004,- , 1x training 
gesprekken met jongeren € 
1.800,- , Coordinatie/werving 
GGD 50 uur € 3.995,- . Totaal 
begroot voor 2012: 40.068,--. 
Wens gemeente: betaling in 

Planning, werving en uitvoering in gang gezet 
en lopen door tot eind 2012. 
 

€ 40.068  € 40.068  
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2011. 

SCHIEDAM  Preventie overgewicht  Voor 2011: alleen de kosten 
voor consulten diëtisten zijn 
begroot.  Voor 2012: 3 x 
deelnemende lekker fit scholen 
en 2 nwe lekker fit scholen. 
Verder workshop 
Smaakontwikkeling en 
beweegcoach. 

De kosten voor consulten zijn 1500,-- (ipv 
1000) geworden en samen met nog andere 
activiteiten en uren zijn de kosten opgelopen 
tot 4910,--.  

€ 1.000  € 4.910  

SCHIEDAM  Gezonde School 
Kantine 

De gemeente is akkoord  met 
2x GSK. In 2010 zijn beide GS 
K betaald . 1x GS K en 1 uit 
financiële ruimte door 
vertraging in uitvoering 
onderdelen JB.                                                

Betaald in 2010 en uitgevoerd in 2011 
conform afspraak. 

€ 0  € 0  

SCHIEDAM  Jeugdtandzorg  5 x voorlichting over 
mondhygiene aan ouders en 
kinderen =5 x in periode 
2011/2012. Kosten per 
voorlichting: 1.048,50  

2 x uitgevoerd in 2011 € 2.097  € 2.097  

SCHIEDAM Sense en Sensibility 5 x Sense workshops/ 
voorlichtingen op het VO in 
2011 / 10 workshops/ 
voorlichtingen in 2012. Door 
halvering van de prijs per 
workshop/voorlich-ting is 
verdubbeling aantal 
voorlichtingen mogelijk. 
Voorgelegd aan gemeente. 
Totaal: 7500,--.  

Ipv workshops voor professionals zijn er 5 
groepsvoorlichtingen gegeven op 
Lentiz/Lifecollege in nov: 5 x 250,--. 

€ 1.250  € 1.250  

SCHIEDAM  Jaar van de Liefde max 2 themabijeenkomsten 
voor sector onderwijs, max 2 
themabijeenkomsten voor 
sector kinderopvang voor het 
schooljaar 2011/2012. 
Uitvoering in nauwe afstemming 
tussen betrokken sectoren, 
gemeente en GGD. 
Doelstellingen per bijeenkomst 
geformuleerd 4 bijeenkomsten 

Uren in rekening gebracht voor voorbereiding 
en werving 2011. Bijeenkomsten zijn gepland 
in 2012. 

€ 2.000  € 2.640  
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schooljaar 2011/2012, met 
uitloop naar eind 2012. 

SCHIEDAM  Gezonde school – 
basisdeel van de 
methodiek 

Continuering 3 scholen/locaties 
van 2010 en werving 2 nieuwe 
scholen in 2011. Er loopt een 4-
jaren concept offerte rond 
Gezonde School iom 
gemeente. Geen extra scholen 
werven in 2012. Continueren 
van 5 scholen GSR in 2012 .  

Gezonde school is uitgevoerd volgens 
planning: 5 GSR-scholen eind 2011. 

€ 23.980  € 23.980  

SCHIEDAM  Jeugdmonitor 2 jarigen Momenteel wordt voorstel voor 
integrale monitor 0 - 100 jaar 
voorgesteld voor opname in het 
basispakket vanaf 2012. In 
2011 nog separaat uitgevoerd. 

Uitgevoerd volgens planning. € 14.676  € 14.676  

SCHIEDAM  Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
121.008,03 waarvan 75.597,88 
in het BTP 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

64 
(54) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

    63  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

25 
(11) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeelzalen 

    25  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

85 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

    91,5 

% verrichte inspecties totaal            100% 
 

€ 45.410 € 44.952 

    € 179.396  € 161.476  
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SPIJKENISSE Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
jezelf 

Er is opdracht verleend aan 
Bureau In de Weer voor de 
uitvoering van KOVJ . 

Is uitgevoerd volgens afspraak door Bureau 
In de Weer als plusproduct  2011. 

€ 19.988  € 19.988  

SPIJKENISSE Hartstikke leuk 
schoolbreed 
2010/2011 (afgerond) 

Volledige betaling in 2010. 
Afronding in eerste helft 2011.  

Er bleek minder belangstelling van de 
scholen. Totale kosten vallen lager uit. 

€ 0  - € 15.130 

SPIJKENISSE Hartstikke Leuk 
2011/2012 

Op basis van evaluatie 
2010/2011 is besloten nog een 
deel van de activiteiten aan te 
bieden. Totale kosten 39377,-- 
(23.824 uit maatwerk, 15.553,-- 
uit plusgelden). 

De uitvoering loopt nog door eerste helft 
2012. Project is uitgevoerd in het kader van 
afname garantie. De kosten hebben 
betrekking op de totale uitvoering van het 
project. 

€ 0  € 15.553  

SPIJKENISSE OGGZ toeleiding en 
coördinatie: onderdeel 
Hygiëne 

Totaalbedrag wordt uit plus 
betaald. Daarnaast betaalt elke 
regiogemeente een bijdrage. 

Cf afspraak 
 

€ 13.277 € 13.277 

SPIJKENISSE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraken tot eind 2011 € 7.457  € 7.457  

SPIJKENISSE SISA 
procesmanagement 

Voorstel voor 
procesmanagement SISA voor 
totaal € 46.500,- waarvan 
20.273 betaald wordt uit 
maatwerkgelden en de rest als 
plusproduct 

Uitvoering loopt door tot eerste helft 2012. 
Project (het maatwerkdeel) is uitgevoerd in 
het kader van afname garantie. De kosten 
hebben betrekking op de totale uitvoering 
van het project. 
 

€ 26.227 € 26.227 

SPIJKENISSE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
89.395,22 waarvan 39.012,41  
in het BTP 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

33 
(28) 

Aantal gerealiseerde 
inspecties kindercentra 

    50,25 

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

5,5 
(5,5) 

€ 50.383 € 52.840 
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Aantal gerealiseerde 
inspecties peuterspeelzalen 

     0  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

150 
(0) 

aantal gerealiseerde 
inspecties gastouders  

  183,5 

% verrichte inspecties totaal             103% 
 

    € 117.332  € 120.212  
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VLAARDINGEN TTC De GGD offerte loopt van 1-3 
t/m 31-12 2011 en betreft de 
uitvoering van het 
voorzitterschap van de TTC 
NWN en de trajectregie voor het 
CO NWN alsmede de 
administratieve ondersteuning 
daarvoor. Incl. huisvesting. 

Uitgevoerd cf afspraak € 42.009  € 42.009  

VLAARDINGEN Preventie overgewicht: 
Lekker Fit plus! en 
Kinderopvang 

Basisonderwijs: 2 basisscholen  
trainingen/workshops in het 1e 
en 2 basisscholen in het 2de 
jaar, bestaande uit:  
Lespakket, Oudervoorlichting, 
Inzet diëtist eerste consult , 
Netwerkuren diëtist 
Inzet GGD. Totaal begroot: 
36.260,--.  
Kinderopvang: Totale kosten 
training voorlichting: € 5.737  

Voor basisscholen: uitgevoerd. 
Kinderopvang: niet uitgevoerd. Kosten 
vallen veel lager uit.(€ 13.055) 
 
Wordt betaald uit markttakenreserve NWN  
(60.333,-- ). Op verzoek gemeente 
restbedrag (47.278,--) opvoeren als reserve 
preventie overgewicht voor 2 jaar vanaf 
2012. (Co-financiering ihkv NASB-gelden) 
 

€ 41.997  € 0  

VLAARDINGEN Afspraken zijn in 2010 
gemaakt. Uitvoering 
loopt deels door in 
2011. Volledige 
facturering in 2010. 
Afronding halverwege 
2011. 

Eindrapportages in juni 
afgerond.  

Betaling in 2010. Uitvoering loopt door in 
2011. Eindrapportage en afsluitend overleg 
gemeente in juni 2011.  

€ 0  € 0 

VLAARDINGEN Gezonde School: 
Activiteiten 
Gezondheidsbevorderi
ng Onderwijs 

Informatie, advisering, 
materiaaluitleen onderwijs 
(product 3.6 J) Gezonde School 
Rijnmond: 1798,--; 7 x Gezonde 
School Rijnmond en Sporen 
Gezonde School Rijnmond (3.7 
J/3.8 J): € 33.572,--; Take 
Care/Weerbaarheid (3.10 J)  
totaal: 13.282,--. 
Totaal: 48.652,--. 

Is uitgevoerd volgens planning. Toelichting: 
Take Care op GSR-scholen 2.5 uitgevoerd 
(ipv 5) en op niet GSR-scholen 6.5 
uitgevoerd (ipv 6). Kosten Take Care: 
9536,-- (ipv 13.282,--). 

€ 48.652  € 44.906  
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VLAARDINGEN LZN 1,0 fte  coördinator;0,44 fte 
man.asst en huisvesting a 
€11.366 is totaal  € 169.211. 
Vlaardingen overlegt intern hoe 
te komen tot het bedrag van 
max 120.000 dat beschikbaar is. 

Er zijn 125 LZN-meldingen opgepakt. 
Vlaardingen heeft aangekondigd dat dit 
product per 1-1-2012 stopt. 
 

€ 120.000 € 120.000 

VLAARDINGEN Jeugd Rijnmond in 
beeld 4-12 Ophoging 
steekproef Vl tot 
wijkniveau 

Een ophoging van de steekproef 
JR in B met 622 extra 
vragenlijsten in 6 wijken . 

Is uitgevoerd volgens planning. € 10.489  € 10.489  

VLAARDINGEN Jeugdmonitor 2 jarigen 800 vragenlijsten worden 
geleverd. Na 1 jaar komt een 
rapportage. Na 4 jaar wordt er 
een gemeenterapport gemaakt 
met de gegevens van alle 
contactmomenten. 

Is uitgevoerd volgens planning. € 14.178  € 14.178  

VLAARDINGEN Verdiepingsonderzoek 
Staat van de Jeugd in 
Vlaardingen 

Het verdiepend,  
vraagontwikkelingsonderzoek is 
onderdeel van de Staat van de 
Jeugd in Vlaardingen en heeft 
als doel inzicht te krijgen in het 
preventieve zorggebruik van de 
Vlaardingse Jeugd.  

Op verzoek van gemeente: Rapportage  
wordt in 2012 afgerond. 

€ 49.948  € 39.958  

VLAARDINGEN Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties 
122.752,71 waarvan  49.039,73  
in het BTP. (Max beschikbaar 
voor extra inspecties: 112.742) 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

58 
(34) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

  53  

aantal geplande peuterspeel 
zalen  
(waarvan in basistaken) 

17 
(8,5) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeelzalen 

  19  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

150 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

  95  

% verrichte inspecties totaal               82% 
 

€ 73.713 € 52.118 

VLAARDINGEN MARKTTAAK-
RESERVE (van vm 

Wordt ingezet voor preventie 
overgewicht: Lekker fit plus en 

 - € 60.333 Zie bij product 
preventieovergewicht 
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GGD-NWN) overige plusproducten hoe is verrekend 

    € 340.653 € 323.658 
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WESTVOORNE Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op 

Er is opdracht verleend aan 
Bureau In de Weer voor de 
uitvoering van KOVJ . 

Is uitgevoerd volgens afspraak door 
Bureau In de Weer als plusproduct  2011. 

€ 17.667  € 17.667  

WESTVOORNE Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Vaste afspraak  € 1.426  € 1.426  

WESTVOORNE Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totale kosten inspecties   
15.667,16  waarvan 8.654,07  in 
het BTP 
 

aantal geplande kindercentra 
(waarvan in basistaken) 

5 
(6) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
kindercentra 

   6  

aantal geplande peuterspeel 
zalen (waarvan in basistaken) 

3 
(1,5) 

Aantal gerealiseerde inspecties 
peuterspeelzalen 

    3  

aantal geplande inspecties 
gastouders 
(waarvan in basistaken)  

23 
(0) 

aantal gerealiseerde inspecties 
gastouders  

   9  

% verrichte inspecties totaal             77% 
 

€ 7.013 € 3.448 

    € 26.106 € 22.541 
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Bijlage – facturen plusproducten 
 
 

 
 
 
 

Albrandswaard € 1.860 

Barendrecht € 18.152 

Bernisse € 4.295 

Brielle € 7.137 

Capelle aan den IJssel € 72.556 

Dirksland € 11.153 

Goedereede € 2.859 

Hellevoetsluis € 21.868 

Krimpen aan den IJssel € 137.779 

Lansingerland € 15.202 

Maassluis € 36.305 

Middelharnis € 20.329 

Oostflakkee € 4.307 

Ridderkerk € 141.732 

Spijkenisse € 120.212 

Schiedam € 161.476 

Vlaardingen € 323.658 

Westvoorne € 22.541 


