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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).  
In het algemeen kan worden gesteld dat het basistakenpakket in  conform afspraak is uitgevoerd.  
Er waren geen bijzondere voorvallen of incidenten in het afgelopen jaar.  
 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2012 vijf keer. De belangrijkste onderwerpen in 2012 waren de 
ontwikkelingen rond de inspecties kinderopvang en de handhaving, de zorgstelselontwikkelingen en 
de decentralisatie AWBZ, de start van de integrale monitor 0-100-jarigen, de concernontwikkelingen 
van de gemeente Rotterdam en gevolgen voor GGD-RR, een heldere presentatie over wat te doen in 
geval van asbest, de vaststelling van het jaarverslag 2011 en de  regiobegroting 2013, de kosten rond 
een uitbraak van Hepatitis A en de wijziging  van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2013 
 
De uitvoering van de plusproducten wordt per gemeente verantwoord in het laatste deel van dit 
verslag. Hoewel de afspraken over de plusproducten buiten de gemeenschappelijke regeling vallen, 
aangezien dit bilaterale afspraken met de GGD betreft, wordt op verzoek van gemeenten dit jaar ook 
nog in dit jaarverslag verantwoording afgelegd over de uitvoering van de plusproducten. 
 
 



   

  Jaarverslag 2012 OGZRR 
 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam –Rijnmond (OGZRR)  

4 

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 2012 is aangegeven wat de aard, omvang en prijs is van de producten die de GGD 
Rotterdam-Rijnmond voor de gemeenten uitvoert.  
 

§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 
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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 
2012 heeft betrekking op het basistakenpakket van de GGD-RR zoals vastgelegd in de 
productbegroting 2012. 
 
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 - Het bestuur 
Het bestuur van OGZRR bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende 
gemeenten. In 2012 zag de samenstelling als volgt uit: 

 
Albrandswaard Mw. M. Rombout  

Barendrecht Dhr. C. Versendaal  

Bernisse Dhr. W. Kruikemeier  

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 Mw.. J.D. de Jongh  

Krimpen a/d IJssel Dhr. L. Hofstra  

Lansingerland Dhr. Ten Kate   

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. 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. I. Van Soest Notulist 

 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2012 vijf keer. De belangrijkste onderwerpen in 2012 worden 
besproken in paragraaf 1.6. 
 
De OGZRR heeft geen dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft na de fusie met de GGD-ZHE 
wederom besloten om geen dagelijks bestuur in te stellen. 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.  
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§1.4 – 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 
2012 als volgt: 

 

Albrandswaard Dhr. R. van Griensven  

Barendrecht Dhr. G.J. Veneberg  

Bernisse Dhr. A. Soekhoe  

Brielle Mw. M. Hoogenboom  

Capelle a/d IJssel Dhr. R. van Zon   

Hellevoetsluis Mw. D. Vijfvinkel  

Krimpen a/d IJssel Mw. M. Huisman / Dhr. M. Noorlander  

Lansingerland Mw. S. Oosterman / Mw. 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 Mw. J. van Vliet   

Schiedam Mw. S. Badal   

Spijkenisse Mw. N. Lopes  

Vlaardingen Dhr. J. Roskamp / Mevr. C. Maniche   

Westvoorne Mw. M. van Bochove  

GGD Dhr. C. Quak Secretaris 

GGD Mw. I. van Soest Notulist 

 
Het kernteam vergaderde in 2012 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.  

 
§1.5 - 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; 



   

  Jaarverslag 2012 OGZRR 
 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam –Rijnmond (OGZRR)  

7 

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 is de 2

e
 tranche van de nieuwe wet PG van kracht geworden. Deze zorgt voor een 

ongedeelde verantwoordelijkheid voor milieugezondheid, nazorg en het voorkomen en bestrijden van 
infectieziektecrises. De Wpg is gewijzigd om aan te sluiten op de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). 
De wijzigingen zijn onder te verdelen in drie thema’s:  
1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis door:  
 -meer aandacht voor infectieziektecrisis bij decentraal openbaar bestuur; 
 -meer aandacht voor infectieziektecrisis bij partijen in de zorg.  
2. Het beleggen van de gemeentelijke taak om prenatale voorlichting aan aanstaande ouders te 

geven. Deze taak was sinds 1 januari 2009 al voor gemeenten via de Brede Doeluitkering       
Centrum Jeugd en Gezin. 

3. Het versterken van de preventiecyclus en de bevordering van de implementatie van de nota 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. De preventiecyclus geeft een overzicht van de rollen en            
verantwoordelijkheden van de belangrijkste publieke partijen in het Nederlandse 
gezondheidsbeleid, zoals deze in de Wpg zijn benoemd. De preventiecyclus is bedoeld als 
stimulans voor het beleid op het terrein van gezondheidsbevordering en om lokale beleidscycli te 
ondersteunen. De landelijke nota gezondheidsbeleid bevat overigens niet alleen de landelijke 
prioriteiten, maar geeft ook inzicht in lopende kennisprogramma’s, beschikbare 

     ondersteuningsstructuren en mogelijke aanpakken en instrumenten.  
Ook wordt het aantal GGD’en teruggebracht tot 25, waarbij de werkgebieden van de GGD’en gelijk 
zijn met die van de 25 veiligheidsregio’s. Gemeenten hebben de mogelijkheid een GGD te vormen die 
meer dan één veiligheidsregio omvat. De GGD moet dan wel de gehele veiligheidsregio omvatten. 
Meerdere GGD’en binnen een veiligheidsregio is niet mogelijk. Verder wordt er een directeur publieke 
gezondheid aangesteld, die zowel leiding geeft aan de GGD-organisatie als de GHOR-organisatie. 

 
 
§1.6 - Relevante ontwikkelingen van 2012 
 
Inspecties kinderopvang 
De werkgroep handhaving kinderopvanginspecties is op grond van onderzoek tot conclusie gekomen 
dat iedere gemeente toezicht en handhaving op eigen wijze interpreteert, de lokale invulling is divers. 
Effectieve handhaving kan bereikt worden d.m.v. subregionale of regionale samenwerking. Er is een 
voorkeur voor het subregionale scenario, dit zal dan ook verder worden uitgewerkt. Per april zijn de 
normen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 overgezet naar 
algemeen bindende voorschriften. De uitkomst van de werkgroep die medio 2012 wordt afgesloten is 
dat een ieder het doet zoals hij het zelf wilt.   
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Zorgstelselontwikkelingen 
Op 1 december 2011 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het voorstel van de bestuurlijke 
werkgroep zorgstelselontwikkelingen, inhoudende: 

1. het per gemeente uitvoeren van een inventarisatie op operationeel niveau 
2. geen regionale samenwerking t.a.v. de budgetverdeling 
3. het vooralsnog niet actief samen optrekken op strategisch niveau 
4. regionaal overleg inzake de peildatum en de groeivoet 
5. bestuurlijke besluitvorming inzake regionale samenwerking in februari 2012 

Bezien wordt of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een vorm van gezamenlijke 
zorginkoop. Door de val van het kabinet is de tijdsplanning voor de werkgroep rond de eventuele 
gezamenlijke zorginkoop opgeschoven in afwachting van concrete besluiten.  
 
Integrale monitor 0-100-jarigen 
Op 1 december 2011 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met het voorstel om vanaf 2012 een 
integrale gezondheidsmonitor 0-100 uit te voeren. Ten behoeve van de monitor moet actief worden 
gekeken naar de mogelijkheid om informatie te kunnen gebruiken van het Elektronisch Kind Dossier 
(EKD) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Om de deelname zo groot mogelijk te maken zal 
de monitor ook digitaal ingevuld kunnen worden. 
De prijs voor deze integrale gezondheidsmonitor bedraagt € 0,47 per inwoner.  
 
Concernontwikkelingen Rotterdam en gevolgen voor GGD-RR 
Reeds in 2005 is een veranderingsproces binnen de gemeente Rotterdam in gang gezet om de 
samenwerking tussen diensten te verbeteren, de dienstverlening centraal te stellen, het werken in 
ketens prioriteit te geven en als een concern voor de burger herkenbaar te zijn. Het aantal 
Rotterdamse gemeentelijke diensten is sindsdien teruggebracht van 33 naar 17.  
De economische crisis treft Rotterdam ondertussen harder dan andere grote steden. Daarom heeft 
het college van B&W in het najaar van 2011 besloten om met meer kracht en met meer vaart de 
concernontwikkeling door te zetten.  
Alle Rotterdamse diensten zijn meegegaan in de clusterontwikkeling. GGD is onderdeel van het 
cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De herkenbaarheid van de GGD staat hoog in het 
vaandel en moet behouden blijven. Diensten gaan dus in clusters op, de naam GGD zal echter 
gehandhaafd blijven.   
 
Reeds bij de start van de discussie over de organisatieontwikkeling en clustervorming is door directie 
GGD gesproken over het al dan niet onderdeel blijven van het concern Rotterdam. De directie van de 
GGD en met hen de concerndirectie is echter van mening dat in de huidige situatie het belangrijke 
voordelen biedt om onderdeel te blijven van het concern, waarbij de taken in het kader van de 
gemeenschappelijke regeling via de OGZRR uitgevoerd blijven worden.  
Wanneer nu een zelfstandige GGD in de vorm van een zuiver gemeenschappelijke regeling zou 
worden gevormd zou deze naar mening van de directie GGD te kwetsbaar zijn vanwege de beperkte 
omvang (ca 100 fte). Daarnaast zijn er in de externe omgeving zulke onzekerheden dat het beter is nu 
niet dergelijke beslissingen te nemen en af te wachten hoe deze zullen verlopen. Te denken valt aan 
de ontwikkelingen rond de samenvoeging van de politieregio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland 
Zuid en de mogelijke invloed die dat kan hebben op een eventuele latere samenvoeging van de 
Veiligheidsregio’s RR en ZHZ. En de impact die dat vervolgens weer kan hebben op de GGD regio’s 
van RR en ZHZ. Op dit moment is het naar het oordeel van GGD directie en concerndirectie goed om 
de GGD-RR onder te brengen in het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en onderdeel te blijven 
van het concern Rotterdam. 
 
De uitvoering van genoemde basistaken, alsmede de GHOR taken, door de GGD ten behoeve van de 
gemeenten in de regio zal gewaarborgd blijven. Dat betekent concreet dat de uitvoering, prijsstelling 
(los van de normale indexatie) en kwaliteit van de basistaken ongewijzigd blijven. De vorming van het 
cluster MO zal niet leiden tot een hogere overhead en stijging van tarieven.  
De levering van de basistaken zoals afgesproken in het AB van de OGZRR komt niet in het geding.  
Ook het niveau van dienstverlening zal niet ter discussie staan. De organisatorische inbedding van de 
huidige GGD onderdelen die plusproducten leveren hangt hiermee samen en zal nog nader worden 
uitgewerkt. De directie van de GGD zal dit echter als belangrijk aandachtspunt scherp in de gaten 
houden. 
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Aanspreekpunt voor de gemeenten en besturen die aangesloten zijn bij de OGZRR zal dus ook de 
directeur Publieke Gezondheid binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling zijn en blijven. 
 
Vanuit de nieuwe structuur met bijbehorende nieuwe domeinen zal, ook voor de gezondheidsagenda, 
beter verbinding kunnen worden gemaakt en hechter kunnen worden samengewerkt. Medio december 
zijn alle managers en de laag daaronder geplaatst. Alle medewerkers kregen rond deze tijd ook een 
plaatsingsbrief. De planning is dat het plaatsingstraject in maart/april is afgerond.  
 
Asbest 
In december 2012 is een presentatie gegeven ‘Asbest: haastige spoed is zelden goed’ door  
mw. E. Peeters en dhr. R. Kerkhof. Dit gebeurde naar aanleiding van recente gebeurtenissen rondom 
asbest, aangezien dit in alle oudere huizen gebruikt is. De maatregelen die genomen worden zijn vaak 
buiten proportie. Er is altijd tijd om na te denken, dus overhaaste maatregelen zijn niet nodig. 
Ontruimen voor de gezondheid is zelden nodig. Schoonmaken wel. Communicatie met bewoners is 
zeer belangrijk, aangezien de emotionele stress van een ontruiming onnodig belastend is en dit kan 
daardoor ook als een gezondheidsrisico gezien worden. De GGD komt in beeld wanneer 
gezondheidsrisico’s bepaald moeten worden en er moet worden ingeschat welke maatregelen gepast 
zijn. De GGD kan adviseren, helpen bij het opstellen van brieven, presenteren op een 
bewonersavond, een Q&A opstellen voor de website en telefonisch informatie aan burgers geven. Dit 
is een basistaak waar de regiogemeentes al voor betaald hebben. Hier moet dan ook vooral gebruik 
van gemaakt worden in het geval van een asbestmelding. De bestuurders spraken hun waardering uit 
voor de heldere presentatie.  
 
Jaarverslag 2011 
Het jaarverslag van het jaar 2011 is op 26 april 2012 vastgelegd door het Algemeen Bestuur. 
 
Regiobegroting 2013 
De bijdrage per regiogemeente aan het basispakket is gebaseerd op de inwonerbijdrage waarin de 
bezuinigingstaakstelling van 1%, zoals die door de gezamenlijke gemeentesecretarissen van de regio 
is afgesproken voor 2013, is verwerkt. Het AB is akkoord gegaan met de begroting op 25 juli 2012. 
 De begroting 2013 is tijdig verzonden aan provinciale staten. 
 
Hepatitis A 
Hepatitis A vaccinaties die de GGD uitvoert bij een uitbraak worden (nog) niet vergoed door de 
meeste zorgverzekeraars. Dit kan voor problemen zorgen; in Spijkenisse was er een uitbraak op een 
school waarbij sommige ouders de eigen bijdrage niet konden of wilden opbrengen. 
In het AB is dit besproken en is afgesproken dat de vergoeding van de kosten in voorkomende 
gevallen bilateraal tussen gemeenten en GGD zal worden afgestemd. Tevens is de GGD verzocht om 
in het overleg van GGD Nederland met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan te dringen op 
een overeenkomst waarbij de zorgverzekeraars deze kosten dragen. Er wordt nu overlegd of er een 
standaardcontract kan worden opgesteld dat de GGD met de verschillende zorgverzekeraars kan 
afsluiten.  
 

Wijziging gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2013 

In verband met de wijziging van de Wet publieke gezondheid met ingang van 1-1-2013 moest de tekst 
van de gemeenschappelijke regeling hiermee in overeenstemming worden gebracht. Het openbaar 
lichaam en (op verzoek van het AB) ook de gemeenschappelijke regeling zal voortaan ‘GGD 
Rotterdam-Rijnmond’ heten. 
De functie directeur GGD is opgegaan in de functie directeur publieke gezondheid, die krachtens de 
Wet veiligheidsregio’s ook verantwoordelijk is voor de GHOR-taken. De directeur publieke gezondheid 
wordt benoemd en ontslagen door het AB, in overeenstemming met zowel het bestuur van de VRR, 
als het college van B en W van de gemeente Rotterdam (bij wie de werkgeversfunctie is belegd).  
De naam GGD blijft als merknaam gevoerd worden door de gemeente Rotterdam voor het geheel aan 
basis- en plustaken die voor gemeenten in de regio worden uitgevoerd op het gebied van de publieke 
gezondheid.  
Omdat krachtens de regeling alleen taken van het college worden uitgevoerd en de vaststelling van de 
jaarrekening cq jaarverslag (anders dan bij vaststelling van de begroting) niet raakt aan de 
taken/bevoegdheden van de raad, is de bepaling geschrapt waarin is bepaald dat de ontwerp-
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jaarrekening/verslag vooraf aan de raden dient te worden gezonden. De raden krijgen de 
jaarrekening/het jaarverslag na vaststelling door het AB, zoals al was vastgelegd in de regeling.  
Geschrapt is de bepaling dat bij de verdeling van kosten rekening wordt gehouden met het aantal 
jeugdigen van iedere gemeente. Dit is in overeenstemming met het eerder genomen besluit van het 
AB om de jeugdgezondheidszorg aan 4 tot 19 jarigen met ingang van 1-1-2011 door Stichting CJG 
Rijnmond te laten uitvoeren.    
Op dit moment geldt bij de procedure vaststelling rekening/jaarverslag dat acht weken voor 
aanbieding aan het AB voor vaststelling, maar uiterlijk voor 1 mei, de rekening dient te worden 
aangeboden aan de raden.  Omdat krachtens de regeling alleen taken van het college worden 
uitgevoerd en de vaststelling van de rekening (anders dan bij vaststelling van de begroting) niet raakt 
aan de taken/bevoegdheden van de raad, is voorgesteld om deze bepaling (het derde lid van art. 24) 
te schrappen, omdat deze onnodige bestuurlijke drukte veroorzaakt.  
De laatste wijziging houdt verband met het feit dat per 1-1-2013 de gemeenten Dirksland, 
Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee opgaan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit is 
aangepast in de tekst van de regeling. 
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2. Basistaken 

 

§2.1 Geleverde prestaties in 2012 
 
In de begroting 2012 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.  
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. 
 
Met ingang van het jaar 2012 rapporteert de GGD Rotterdam-Rijnmond over de uitvoering van het 
basistakenpakket OGZRR en de uitgevoerde plusproducten per regiogemeente middels een 1e 
tussentijdse rapportage (gebaseerd op een afsluiting na 3 maanden) een 2e tussentijdse rapportage 
(gebaseerd op een afsluiting na 7 maanden) en een jaarverslag (na 12 maanden). Daarmee kan 
sneller en vaker inzicht gegeven worden over de geleverde productie (dan bij slechts een 
halfjaarsrapportage zoals in eerdere jaren). 
De afspraak is in 2011 met het kernteam gemaakt (op verzoek van veel gemeenten) om met ingang 
van 2012 de plusproducten in drie termijn te betalen. Met elke tussentijdse rapportage wordt 1/3 van 
het totaal bedrag van de plusproducten gefactureerd waarbij de jaarrapportage (na 12 maanden) de  
eindafrekening is waarbij de definitieve afrekening (op basis van daadwerkelijk geleverde productie) 
plaatsvindt. 
 
 
Ten opzichte van de opgave in de begroting 2012 zijn twee indicatoren gewijzigd: 

1. Integrale gezondheidsmonitor: ten opzichte van de begroting 2012 is de prestatie-indicator 
gewijzigd i.v.m. de ombouw van Gezondheidsenquête en Jeugd Rijnmond in Beeld naar één 
integrale gezondheidsmonitor.  

2. Inspecties kinderopvang: met ingang van 4 maandrapportage 2012 worden de volgende twee 
prestatie-indicatoren gehanteerd (in overleg met kernteam april 2012)  

a. Percentage inspecties t.o.v. de planning Deze indicator geeft weer welk percentage is 
verricht van het totale aantal inspecties dat de gemeente in 2012 wil uitvoeren.  

b. Gemiddelde inspectietijd van de realisatie t.o.v. de planning. Deze tijd geeft weer of 
het type inspecties vooraf goed is ingeschat en/of de verschillende inspecties naar 
verhouding zijn uitgevoerd. Er is sprake van een verkeerde inschatting wanneer er 
bijv. oranje i.p.v. groene inspecties zijn uitgevoerd op locaties die als goed/groen 
waren ingeschat. Er is sprake van een scheve verhouding als bijvoorbeeld de eerste 4 
maanden alleen oranje en rode inspecties en geen groene inspecties zijn verricht.
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Ondersteuning 
bestuur 

aantal 
adviezen 
algemeen 
bestuur 
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Informatie 
voorziening 

Up to date 
gezondheids 
informatie 
beschikbaar op 
websites 
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date 
svz 

2012 

Gezondheids 
atlasrijnmond

.nl 

Voor elke 
gemeente een 
rVTV 
rapportage 

                    Begin 
2014 

1 keer per 
4 jaar 

Aantal 
schoolrapporta
ges (voor 
scholen voor 
voortgezet 
onderwijs) 

                    Na 
school

jaar 
2014-
2015 

op basis 
van 

prestatie-
indicatoren 

Integrale monitor en 
VTV 

Aantal 
presentaties/ 
adviezen 
gemeenten 

                    Na 
2013 

Na 
oplevering 

cijfers 
onderzoek 

Aantal GROP-
trainingen 

                    3 5 

Aantal GROP-
oefeningen 

                    3 2 

GGD Rampen en 
opvangplan 

Aantal GROP-
paraatheidstest
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                    1 1 

aantal 
meldingen 

939 33 82 39 29 84 12 12 51 42 51 23 42 12 56 84 102 60 12 826 1780 1350 Infectieziekte 
bestrijding 

aantal 
outbreaks van 

107 1 5 2 2 10 3 1 9 3 3 3 2 0 5 6 8 16 5 84 191 80 
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infectieziekten 
en wijze van 
opvolging 

aantal 
besmettings 
accidenten 

267 6 10 1 4 24 1 2 8 9 8 3 4 1 16 18 22 10 0 147 414 300 

aantal niet 
werkgerelateer
de besmettings 
accidenten 

102           0 2       0 0 5 0 0 4 0 2 1 1 1 4 3 4 2 0 29 131 op basis 
van 

prestatie-
indicatoren 

oefeningen ter 
voorbereiding 
op 
grootschalige 
uitbraken 
infectieziekten 

                    2 2 

snelheid 
meldingen: 
percentage 
meldingen dat 
conform 
landelijke 
richtlijnen op 
tijd is 

                    97% 95% 

aantal 
meldingen van 
tuberculose 
patiënten  

106 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 1 10 2 4 0 25  160 

aantal 
registraties van 
tuberculose 
infectie 

103 2 4 0 2 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 8 1 0 35 138 160 

Tuberculose 
bestrijding 

aantal 
röntgenfoto’s 

8180 47 75 25 32 208 9 12 81 29 57 71 12 11 64 234 141 122 22 1.252 10.432 12.000 
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Aantal 
mantouxtesten 

2.053 70 11 19 20 128 9 11 45 41 76 37 18 11 74 184 157 119 18 1.148 3.201 3.000 

Aantal IGRA 
testen 

265 3 8 1 4 10 1 0 5 2 6 2 1 0 6 21 17 9 3 99 364 250 

Aantal  BCG-
vaccinaties 

1.333 13 16 0 5 70 0 0 15 13 33 39 6 2 33 132 43 86 2 508 1.841 1.800 

aantal 
cliëntcontacten 

15543 200 331 60 72 528 25 34 187 133 249 167 56 37 240 757 544 447 66 4133 19676 23.000 

percentage 
TBC-patiënten 
dat 
behandeling 
voltooid 

                    85% > 85% 

percentage 
geïnfecteerde 
personen dat 
preventieve 
behandeling 
voltooid 

                    84% > 80% 

aantal mensen 
bereikt met 
voorlichtingen 

                    21090 20000 Soa/hiv preventie en 
-bestrijding 
 

aantal 
groepsvoorlicht
ingen 

                    251 100 

Lijst van basis 
voorzieningen 

                    Aan 
wezig 

lijst van 
basisvoorzi
eningen 

Technische 
hygiënezorg 

aantal 
adviezen/be 
zoeken 
technische 
hygiënezorg 

132 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 0 13 145 200 
adviezen/b
ezoeken  
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Percentage 
inspecties t.o.v. 
de planning 

91 98 91 78 95 100 89 88 105 101 101 128 98 87 102 99 96 90 104 97 96 Afhankelijk 
van 

afspraken 
met 

gemeente 

Inspecties 
kinderopvang en 
peuterspeelzalen 

Gemiddelde 
inspectietijd 

13,1 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 13,1 13,1 13,0 13,0 13,7 13,1 13,0 13,1 13,1 13,1 13,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13 

aantal 
meldingen 

290 2 7 0 1 12 0 0 3 1 9 7 2 2 7 15 19 22 2 115 405 500 Medische 
milieukunde 

aantal 
adviezen 

283 6 11 5 5 8 5 9 5 10 7 6 8 6 6 14 5 10 6 141 424 400 

Coördinator 
kleinschalige 
incidenten en zeden 
(KIZ) 

aantal 
afgehandelde 
casussen 

6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10 op basis 
van 

prestatie-
indicatoren 
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§2.2 Toelichtingen 
 
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 
In 2012 zijn er vijf vergaderingen geweest van het algemeen bestuur (voorafgegaan door overleggen 
van de agendacommissie en het ambtelijk kernteam). De organisatieontwikkelingen van het concern 
Rotterdam en de clusterontwikkeling zijn toegelicht door de directie middels een presentatie over de 
gevolgen voor de GGD en de regio. De bestuursvergaderingen stonden verder in het teken van een 
bezoek van een delegatie van VWS rond de nieuwe wet PG en de landelijke nota VG, de begroting 
2013, het jaarverslag over 2011 en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is 
ook de ook de ambtelijke en bestuurlijke werkgroep nog regelmatig bij elkaar gekomen rond de 
decentralisatie AWBZ. Er is een advies geformuleerd over de mate van gezamenlijke inkoop in de 
regio en dit is in het AB geaccordeerd. Verder is besloten dat er gewerkt zal worden aan de 
concretisering van deze gezamenlijke zorginkoop rond de auditief en visueel beperkten. Ook zal een 
verkenning rond de mogelijkheden voor efficiency van het vervoer van de verschillende WMO groepen 
worden georganiseerd. 
De ambtelijke en bestuurlijke werkgroep is hierna stil komen te liggen door de val van het kabinet. 
Bestuurders spraken af pas weer verder te gaan wanneer hier meer duidelijkheid over was.  
De laatste AB vergadering van 2012 was met name gevuld met presentaties over de onderwerpen: 
asbest, alcoholaanpak en de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid. 
 
Informatieverstrekking/gezondheidslijn 
In het eerste halfjaar van 2012 is binnen de GGD hard gewerkt aan een plan om de consequenties 
van het opheffen van de gezondheidslijn in de organisatie op te vangen. Immers, de gezondsheidslijn 
werd niet alleen gebruikt om informatie op te vragen, maar ook om afspraken te maken. Daartoe is in 
2012 gewerkt aan een plan om deze afsprakenfunctie van de gezondheidslijn per 1 januari 2013 te 
beleggen bij de afdeling Infectieziektebestrijding. Reden hiervoor is dat bijna alle afspraken betrekking 
hebben op reizigersspreekuur, SOA poli of TBC. Met de overgang van deze afsprakenbalie gaat het 
ook het resterende deel van het personeel over. Verder wordt nog ingezet op een verbetering van de 
GGD website zodat het aantal algemene informatievragen dat telefonisch binnenkomt wordt 
teruggedrongen.  
 
Integrale gezondheidsmonitor 0-100 
Het AB OGGZ heeft eind 2011 het voorstel goedgekeurd om vanaf 2012 met één integrale monitor te 
gaan werken als gevolg van de eerder voorgestelde bezuiniging. Dit betekent dat vanaf 2012 al het 
onderzoek onder jeugdigen en volwassen in één 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 is dus conform deze planing 
gestart met de volwassen populatie. Er zullen geen fysieke rapporten meer opgeleverd worden. De 
gegevens worden via de gezondheidsatlas en rVTV ontsloten. In de laatste maanden van 2011 zijn 
alle 19 rapporten over jeugd 4-12 jaar gereed gekomen en begin 2012 verspreidt.   
Begin september startte de uitvoering van de enquête onder volwassenen en ouderen. De vragenlijst 
bestond deels uit landelijk vastgestelde vragen, in G4-verband afgestemde vragen en vragen die 
voortkomen uit behoeften van inhoudelijk deskundigen GGD en ambtenaren in deel- en 
regiogemeenten. De dataverzameling voor de monitor volwassenen is in de december afgerond. De 
respons was 44% (Rotterdam 38 en regio 48,1%). Dit is 9% lager dan in 2008. De resultaten komen in 
de eerste helft van 2013 beschikbaar en worden gebruikt voor het maken van de regionale VTV 2013. 
In het laatste kwartaal van 2012 is binnen de GGD een werkgroep gestart met het maken van een 
projectplan voor de regionale VTV 2013.   
 

GGD Rampen Opvang Plan (GROP) 
In het kader van het GGD rampen en opvangplan is een GROP kalender gemaakt met een planning 
van activiteiten. Naast een bereikbaarheidsoefening en drie trainingen, heeft een crisisteam oefening 
plaatsgevonden en is een alarmeringsprocedure ingevoerd. Een training kon in verband met een 
dienstbrede bijeenkomst van de GGD geen doorgang vinden, deze is doorgeschoven naar het nieuwe 
jaar. 
Afgezien van deze geplande trainingsactiviteiten, was er op de valreep van het jaar een kwikincident 
dat werd aangepakt met de GROP procedure. Tijdens deze GROP situatie is het crisisteam vijfmaal 
bijeengekomen. Een tiental  GGD’ers ondersteund door een communicatieadviseur waren bij de 
bestrijding en beheersing van het incident betrokken in deze GROP situatie. 
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Infectieziektebestrijding 
Het aantal meldingen is dit jaar uitgekomen op 1765. Dit wilt zeggen dat het aantal meldingen in 2012 
met 436 is toegenomen ten opzichte van 2011. De stijging in het aantal meldingen komt met name 
door de kinkhoest meldingen. Dit is een landelijke trend waar ook landelijk aandacht voor is. 
Daarnaast is er een toename van de bacterie die ernstige maag-darm problemen kan veroorzaken (E-
coli/STEC) en worden er meer meldingen gemaakt van shigella- en stec bacteriën. Dit komt 
voornamelijk door betere diagnostiekmogelijkheden in het laboratorium en niet door een 
daadwerkelijke stijging. 
  
Aantal meldingen infectieziektebestrijding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente 2012 2011 2010 

Rotterdam 939 740 484 

Albrandswaard 33 23 18 

Barendrecht 82 78 29 

Capelle a/d IJssel 84 67 42 

Krimpen a/d IJssel 42 50 19 

Ridderkerk 56 34 21 

Lansingerland 51 37 10 

Maassluis 23 23 17 

Schiedam 84 60 60 

Vlaardingen 60 43 47 

Bernisse 39 14 

Brielle 29 12 

Dirksland 12 1 

Goedereede 12 5 

Hellevoetsluis 51 36 

Middelharnis 42 2 

Oostflakkee 12 4 

Spijkenisse 102 88 

Westvoorne 12 12 

97 

Totaal 1765 1329 845 
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Aantal outbreaks 
Gemeente 2012 2011 2010 

Rotterdam 107 97 95 

Albrandswaard 1 4 2 

Barendrecht 5 5 2 

Capelle a/d IJssel 10 8 11 

Krimpen a/d IJssel 3 2 3 

Ridderkerk 5 2 5 

Lansingerland 3 3 4 

Maassluis 3 6 3 

Schiedam 6 7 9 

Vlaardingen 16 6 10 

Bernisse 2 0 

Brielle 2 2 

Dirksland 3 0 

Goedereede 1 0 

Hellevoetsluis 9 3 

Middelharnis 2 0 

Oostflakkee 0 0 

Spijkenisse 8 11 

Westvoorne 5 2 

19 

Totaal 191 158 163 

 
Het aantal uitbraken is gestegen ten opzichte van het jaar  2011. De GGD heeft contact gezocht met 
instellingen in de regio voor informatie, of samenwerking in een project. Hierdoor komt het melden van 
uitbraken van infectieziekten op het netvlies. Er vindt constructief overleg plaats tussen de 
microbiologen en ziekenhuishygiënisten bij een structureel regionaal overleg. Als gevolg hiervan 
melden ziekenhuizen uitbraken beter. De toename is evenredig verdeeld onder de verschillende 
infectieziekten (zoals bijvoorbeeld een uitbraak maag- en darmklachten en huiduitslag). De meldingen 
in de regio zijn evenwichtig verdeeld over de instellingen. 
 
Tuberculosebestrijding 
In 2012 is het aantal nieuwe gevallen van tuberculose min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 
2011. In het eerste kwartaal van 2012 heeft een groot contactonderzoek plaatsgevonden bij de 
rechtbank in Rotterdam. Dit leidde ertoe dat het aantal cliëntcontacten en het aantal verrichtingen in 
het eerste kwartaal hoger lag dan op grond van het gemiddelde in vorige jaren verwacht werd.  
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Aantal meldingen patiënten 
Gemeente 2012 2011 2010 

Rotterdam 106 96 122 

Albrandswaard 0 1 1 

Barendrecht 1 0 1 

Capelle a/d IJssel 3 6 2 

Krimpen a/d IJssel 0 1 1 

Ridderkerk 1 4 1 

Lansingerland 0 4 2 

Maassluis 2 1 3 

Schiedam 10 6 10 

Vlaardingen 4 7 6 

Bernisse 0 0 

Brielle 0 1 

Dirksland 0 0 

Goedereede 1 0 

Hellevoetsluis 0 2 

Middelharnis 1 0 

Oostflakkee 0 0 

Spijkenisse 2 4 

Westvoorne 0 0 

12 

Totaal 131 133 161 

Het aantal geregistreerde infecties in 2012 is tegelijkertijd gedaald ten opzichte van 2011.  
 
Aantal geregistreerde infecties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente 2012 2011 2010 

Rotterdam 103 143 90 

Albrandswaard 2 0 2 

Barendrecht 4 4 2 

Capelle a/d IJssel 8 9 9 

Krimpen a/d IJssel 1 1 2 

Ridderkerk 1 7 7 

Lansingerland 1 6 1 

Maassluis 0 0 3 

Schiedam 6 6 14 

Vlaardingen 1 3 5 

Bernisse 0 0 

Brielle 2 0 

Dirksland 0 0 

Goedereede 0 0 

Hellevoetsluis 1 1 

Middelharnis 0 0 

Oostflakkee 0 0 

Spijkenisse 9 7 

Westvoorne 0 0 

21 

Totaal 138 187 156 
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Soa/HIV preventie en bestrijding 
Ook in 2012 is het aantal bezoekers van de soa-poli toegenomen. Door de spreekuren efficiënter te 
organiseren, kunnen deze bezoekers op de rijksgefinancierde soa-poli terecht.  In het 
basistakenpakket zitten met name de voorlichtingactiviteiten.. De voorlichtingsactiviteiten zijn enerzijds 
gericht op preventie van soa, anderzijds op testen na gelopen risico. De stijging van het aantal 
bezoeken aan de soa poli geeft aan dat de voorlichtingsactiveiten in het kader van SOA effectief zijn. 
Er  wordt binnen de ROC’s extra inzet geleverd op voorlichting en het op locatie testen van jongeren 
bij het sense spreekuur. Door het combineren van outreach activiteiten met de gezondheidsbus op 
locatie  – voorlichting,  Hepatitis B vaccinatie, testen  - aan de hoogrisicogroepen migranten, MSM en 
sekswerkers, neemt het totale aantal mensen binnen de doelgroep dat zich heeft laten testen sterk 
toe. Er zijn meer grootschaligere activiteiten (festivals, manifestaties) bezocht, met name in de 
zomermaanden. Door het gebruik van de gezondheidsbus om op locatie te testen, heeft de afdeling 
meer individuele voorlichting kunnen geven aan risicogroepen. Voor SOA /HIV komt er een aparte 
factsheet. 
 
Adviezen technische hygiënezorg 
Het totaal aantal adviezen in 2012 ligt met een hoeveelheid van 161 lager dan begroot. Er zijn 39 
seksinrichtingen geïnspecteerd en 1 verblijfsinrichting. Niet bezochte inrichtingen worden in 2013 
alsnog geïnspecteerd. Alle binnenkomende vragen zijn beantwoord. Dit waren minder vragen dan 
verwacht, mogelijk doordat meer klanten hun antwoord konden vinden op het internet.  
 
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).  
 
Bij de 1

e
 en 2

e
 tussentijdse rapportage  wordt per gemeente een separate rapportage verzonden aan 

de ambtenaren kinderopvang van elke gemeente waarin concreet wordt aangegeven hoeveel 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders zijn bezocht. Om een te detaillistische  
rapportage te vermijden wordt deze beperkt tot de onderstaande gegevens en de in de 
prestatiegegevens genoemde procentuele voortgang van de inspecties en de gemiddelde inspectietijd 
t.o.v. de planning. Aan de ambtenaren kinderopvang vind zoals gezegd meer gedetailleerde 
verantwoording plaats waarbij o.a. onderstaande gegevens ook het uitgangspunt zullen zijn. 
 
Verklaring van de verschillende items in onderstaande tabel: 
Gemiddelde inspectietijd van de realisatie t.o.v. de planning: de tijd besteed aan de verschillende 
inspecties verschilt en is afhankelijk van jaarlijkse inspecties volgens de kleurcategorie en overige 
inspecties. De prestatie-indicator ‘gemiddelde inspectietijd' t.o.v. de realisatie en de planning is 
gemiddelde van het aantal verschillende inspecties  en de gemiddelde tijd voor zo'n inspectie. De 
gemiddelde tijd kan per gemeente verschillen als naar verhouding de planning per type inspectie 
verschilt.  
Groene inspecties = 6 uur 
Oranje inspectie kinderdagverblijf/BSO/GOB = 13 uur 
Rode locatie = 30 uur en kan bestaan uit meerdere inspecties b.v. een regulier, een nader onderzoek, 
een bevindingonderzoek 
Inspectie OVR/ONAE is Onderzoek voor registratie plus Onderzoek Aanvang Exploitatie (onderzoek 
vindt plaats binnen 3 maanden na registratie) = 25 uur 
Peuterspeelzaal: = 10 uur 
Gastouder nieuw = 5 uur 
Gastouders bestaand = 3 uur 
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Nader onderzoek is een extra inspectie bij overtredingen en vindt plaats voordat besloten wordt om 
handhaving in te zetten. 
Bevindingenonderzoek is een inspectie binnen handhaving om te onderzoeken of aan eisen wordt 
voldaan. 
Incidenteel onderzoek is een inspectie op basis van signalen van derden (ouders, beroepskrachten, 
brandweer, etc) 
Overleg is aantal uur voor afstemming 
 
VOORTGANGSRAPPORTAGE 12 maanden
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Inspectie kinderopvang groen 83 0 19 3 1 19 0 3 2 2

Inspectie kinderopvang oranje 111 18 27 4 5 36,5 2 2 9,5 19

Inspectie kinderopvang rood 29 0,0 1,3 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,3 0,0

Inspectie OVR/Onae 50 4,3 2,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 2,0 2,5

Inspectie peuterspeelzalen 88 0 1 3 1 6 3 1 2 2

Inspectie gastouders nieuw (A+B) 181 3 17 0 6 22 4 4 14 12

Inspectie gastouders bestaand (B) 2 15 17 4 7 8 4 1 7 8

Inspectie gastouders document (A) 17 0,5 1

Inspectie nadere onderzoeken 39 0 12 1 3 16 3 3 9 15

Inspectie bevindingenonderzoeken 30 0 0 0 0 7,0 0 0 1 0

Inspectie incidenteel onderzoek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overleg / advies / reserve 2 4 1 0 30 0 0 4 6,0

Totaal  aantal inspecties 500 31 61 10 12 83 8 7 30 40

% Aantal inspecties t.o.v. planning 87 93 96 77 99 100 84 87 111 105

Gemiddelde inspectietijd t.o.v. realisatie en planning13,1 13,0 13,0 13,0 13,0 12,7 13,1 13,1 12,9 12,9

Inspectie absoluut 635 40 97 15 24 116 16 14 46 61

Prestatie-indicator
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Inspectie kinderopvang groen 0 6 0 3 7 27 5 8 3 106 189

Inspectie kinderopvang oranje 43 11 6 4 14 17 22 27 5 272 383

Inspectie kinderopvang rood 1,7 0,0 0,0 0,4 0,9 2,6 3,0 1,6 0,0 15 44

Inspectie OVR/Onae 5,0 5,0 0,6 0,0 11,4 8,5 1,9 0,0 0,0 45 95

Inspectie peuterspeelzalen 1 4 0 3 0 27 0 16 3 73 161

Inspectie gastouders nieuw (A+B) 25,5 11 9 0 7 15 23,7 28,5 6 205 386

Inspectie gastouders bestaand (B) 1 5 7 3 16 17,0 20 16 2 155 157

Inspectie gastouders document (A) 2 3 1 2 2 12 29

Inspectie nadere onderzoeken 16 4 1 2 0 19,5 1 6 1 112 151

Inspectie bevindingenonderzoeken 7,5 0 0 0 1 5 11 0 0 32 62

Inspectie incidenteel onderzoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Overleg / advies / reserve 0 0 0 1 0 2 3 3 0 56 56

Totaal  aantal inspecties 83 34 12 10 48 96 60 64 12 702 1.201

% Aantal inspecties t.o.v. planning 104 128 85 92 103 98 83 105 103 99 93

Gemiddelde inspectietijd t.o.v. realisatie en planning14,3 13,0 12,9 13,0 13,1 13,1 12,9 13,0 13,1 13,0 13,0

Inspectie absoluut 103 49 24 15 56 139 88 105 20 1025 1660

Prestatie-indicator
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Medische milieukunde 
De afname van het aantal meldingen is in vergelijking met vorig jaren ca. 10%. Hiervoor is een aantal 
factoren aan te wijzen. Het is een vraaggestuurde taak waarbij het aantal meldingen afhangt van 
meerdere factoren. Steeds meer informatie waar bewoners naar op zoek zijn, is beschikbaar gesteld 
op internet. Hierdoor kunnen mensen zelf de antwoorden op hun vragen vinden zonder de vraag 
telefonisch of schriftelijk te stellen. Een factor die wel beïnvloedbaar is, is de vindbaarheid van de 
GGD. Deze kan nog wel verbeterd worden. Dat geldt binnen Rotterdam rond het nummer 14010 en 
voor binnen de regiogemeenten is het voor inwoners bijv. via de sites van de regiogemeentes niet 
duidelijk dat de GGD RR hun GGD is. Samen met onze eigen communicatieafdeling en de 
communicatie-afdelingen van de regiogemeenten zal hier aandacht voor worden gevraagd.  
Bij de adviezen hebben er in Rotterdam zelf twee  beleidstrajecten veel aandacht gevraagd, te weten 
lucht en geluid. Daarnaast zijn er dit jaar ook veel bodem adviezen gegeven in het dossier humane 
spoedlocaties. Door steeds beter ook kleine adviezen te registreren en door gestegen tweede 
lijnsadviezen aan andere GGD’en is het aantal hoger dan begroot. Het percentage meldingen dat is 
afgehandeld van alle binnengekomen meldingen over het binnenmilieu is 98%. 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de meldingen en adviezen op het terrein van 
technische hygienezorg wordt er eens in de drie jaar een meldingenjaarverslag gemaakt. Het laatste 
verslag betrof de jaren 2007, 2008 en 2009. Er wordt momenteel gewerkt aan een verslag over de 
jaren 2010, 2011 en 2012. Dit verslag geeft meer inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden van 
aantal en soort meldingen per gemeente. 

 
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.  
 
Er zijn in 2012 10 KIZ zaken geweest. Dat aantal is ongeveer gelijk aan dat van voorgaande jaren, er 
waren in 2011 in totaal 13 KIZ zaken, in 2010 waren er 10 en in 2009 waren er 12.  
Er zijn 6 KIZ zaken geweest in Rotterdam. Een in de deelgemeente Noord, een in Kralingen-
Crooswijk, één in Delfshaven, één in Feijenoord en één in deelgemeente centrum. Dit betroffen 
ondermeer zedenzaken en een dodelijke steekpartij op een school.  
De overige 4 zaken vonden plaats in de regio (Hellevoetsluis, Capelle aan den IJssel, Brielle en 
Vlaardingen). Dit betroffen allen zedenzaken  
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§2.4 Facturering basistakenpakket en BTW 
 
Conform de afspraak bij de begroting 2012 zijn de - door de GGD - te factureren bedragen per 
gemeente voor de basistaken als volgt opgebouwd: 
 
Product-

code

Productnaam Albrands-

waard

Baren-

drecht

Bernisse Brielle Capelle a/d 

IJssel

1.1 Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 3.266€        6.210€        1.644€       2.117€       8.762€         

1.2 Gezondheidslijn / informatieverstrekking 2.663€        5.064€        1.340€       1.726€       7.145€         

1.4 Gezondheidsenquete/VTV 8.793€        16.718€      4.425€       5.699€       23.588€       

nieuw GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m. -€                -€                -€              -€               -€                

Totaal algemeen productenaanbod 14.723€      27.992€      7.410€       9.542€       39.495€       

2.1 Infectieziektebestrijding 50.315€      95.665€      25.323€     32.609€     134.978€     

2.2 Tuberculosebestrijding 28.867€      54.885€      14.529€     18.709€     77.440€       

2.3 Soa/hiv preventie en bestrijding 11.284€      21.454€      5.679€       7.313€       30.270€       

Totaal infectieziektebestrijding 90.466€      172.004€    45.531€     58.631€     242.688€     

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld 3.569€        7.653€        1.663€       2.122€       8.853€         

Totaal jeugd-beleid 3.569€        7.653€        1.663€       2.122€       8.853€         

4.1 Technische hygienezorg 4.137€        7.866€        2.082€       2.681€       11.099€       

4.2 Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 23.132€      55.320€      13.605€     7.663€       71.118€       

4.3 Medische milieukunde 14.140€      26.884€      7.116€       9.164€       37.932€       

Totaal milieu en hygiëne 41.409€      90.070€      22.804€     19.509€     120.149€     

5.2 Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 1.493€        2.839€        752€          968€          4.006€         

Totaal persoonsgerichte zorg 1.493€        2.839€        752€          968€          4.006€         

Totaal basistakenpakket (vastgesteld door AB op 1/12/2011) 151.661€    300.558€    78.159€     90.771€     415.190€     

Nieuwe basistaak GGD Rampenopvangplan (GROP), cf. AB-besluit 15/9/2011

1.5 GGD Rampenopvangplan 2.483€        4.720€        1.249€       1.609€       6.660€         

Vervanging producten 1.4 en 3.9 door nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond, cf. AB-besluit 1/12/2011

-/- 1.4 Gezondheidsenquete/VTV (exit) 8.793-€        16.718-€      4.425-€       5.699-€       23.588-€       

-/- 3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld (exit) 3.569-€        7.653-€        1.663-€       2.122-€       8.853-€         

nieuw Integrale Gezondheidsmonitor 0-100 (nieuw) 11.597€      22.049€      5.837€       7.516€       31.111€       

Totale kosten basistakenpakket 2012 153.378€    302.957€    79.157€     92.075€     420.520€     

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld

Totale extra bijdrage Rotterdam

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2012  
 
Product-

code

Productnaam Dirksland Goede-

reede

Hellevoet-

sluis

Krimpen a/d 

IJssel

Lansinger-

land

1.1 Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 1.114€       1.512€        5.268€         3.794€         7.169€          

1.2 Gezondheidslijn / informatieverstrekking 908€          1.233€        4.296€         3.093€         5.846€          

1.4 Gezondheidsenquete/VTV 2.999€       4.071€        14.182€       10.212€       19.299€        

nieuw GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m. -€               -€                -€                -€                 -€                  

Totaal algemeen productenaanbod 5.021€       6.817€        23.747€       17.099€       32.314€        

2.1 Infectieziektebestrijding 17.161€     23.297€      81.156€       58.439€       110.437€      

2.2 Tuberculosebestrijding 9.846€       13.366€      46.561€       33.528€       63.361€        

2.3 Soa/hiv preventie en bestrijding 3.849€       5.225€        18.200€       13.105€       24.766€        

Totaal infectieziektebestrijding 30.856€     41.888€      145.918€     105.072€     198.564€      

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld 1.324€       1.657€        5.276€         4.200€         8.917€          

Totaal jeugd-beleid 1.324€       1.657€        5.276€         4.200€         8.917€          

4.1 Technische hygienezorg 1.411€       1.916€        6.673€         4.805€         9.081€          

4.2 Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 3.914€       9.385€        21.576€       28.910€       63.455€        

4.3 Medische milieukunde 4.823€       6.547€        22.807€       16.423€       31.035€        

Totaal milieu en hygiëne 10.148€     17.847€      51.056€       50.138€       103.571€      

5.2 Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 509€          691€           2.409€         1.734€         3.278€          

Totaal persoonsgerichte zorg 509€          691€           2.409€         1.734€         3.278€          

Totaal basistakenpakket (vastgesteld door AB op 1/12/2011) 47.858€     68.901€      228.405€     178.243€     346.643€      

Nieuwe basistaak GGD Rampenopvangplan (GROP), cf. AB-besluit 15/9/2011

1.5 GGD Rampenopvangplan 847€          1.150€        4.004€         2.883€         5.449€          

Vervanging producten 1.4 en 3.9 door nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond, cf. AB-besluit 1/12/2011

-/- 1.4 Gezondheidsenquete/VTV (exit) 2.999-€       4.071-€        14.182-€       10.212-€       19.299-€        

-/- 3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld (exit) 1.324-€       1.657-€        5.276-€         4.200-€         8.917-€          

nieuw Integrale Gezondheidsmonitor 0-100 (nieuw) 3.955€       5.370€        18.705€       13.469€       25.454€        

Totale kosten basistakenpakket 2012 48.337€     69.692€      231.656€     180.184€     349.330€      

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld

Totale extra bijdrage Rotterdam

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2012  
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Product-

code

Productnaam Maassluis Middel-

harnis

Oostflak-

kee

Ridderkerk Rotterdam

1.1 Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 4.230€        2.393€       1.378€      5.950€         80.886€          

1.2 Gezondheidslijn / informatieverstrekking 3.449€        1.951€       1.124€      4.852€         65.953€          

1.4 Gezondheidsenquete/VTV 11.388€      6.441€       3.709€      16.018€       217.742€        

nieuw GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m. -€                -€               -€             -€                 -€                    

Totaal algemeen productenaanbod 19.067€      10.784€     6.211€      26.820€       364.582€        

2.1 Infectieziektebestrijding 65.163€      36.857€     21.227€    91.658€       1.245.991€     

2.2 Tuberculosebestrijding 37.386€      21.146€     12.178€    52.587€       714.858€        

2.3 Soa/hiv preventie en bestrijding 14.613€      8.265€       4.760€      20.555€       279.423€        

Totaal infectieziektebestrijding 117.162€    66.267€     38.166€    164.800€     2.240.271€     

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld 4.115€        2.519€       1.363€      5.394€         74.523€          

Totaal jeugd-beleid 4.115€        2.519€       1.363€      5.394€         74.523€          

4.1 Technische hygienezorg 5.358€        3.031€       1.745€      7.537€         102.453€        

4.2 Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 32.352€      7.356€       11.884€    25.018€       605.948€        

4.3 Medische milieukunde 18.312€      10.358€     5.965€      25.758€       350.152€        

Totaal milieu en hygiëne 56.023€      20.745€     19.595€    58.313€       1.058.554€     

5.2 Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 1.934€        1.094€       630€         2.720€         36.981€          

Totaal persoonsgerichte zorg 1.934€        1.094€       630€         2.720€         36.981€          

Totaal basistakenpakket (vastgesteld door AB op 1/12/2011) 198.301€    101.409€   65.964€    258.048€     3.774.910€     

Nieuwe basistaak GGD Rampenopvangplan (GROP), cf. AB-besluit 15/9/2011

1.5 GGD Rampenopvangplan 3.215€        1.819€       1.047€      4.523€         61.479€          

Vervanging producten 1.4 en 3.9 door nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond, cf. AB-besluit 1/12/2011

-/- 1.4 Gezondheidsenquete/VTV (exit) 11.388-€      6.441-€       3.709-€      16.018-€       217.742-€        

-/- 3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld (exit) 4.115-€        2.519-€       1.363-€      5.394-€         74.523-€          

nieuw Integrale Gezondheidsmonitor 0-100 (nieuw) 15.019€      8.495€       4.893€      21.126€       287.184€        

Totale kosten basistakenpakket 2012 201.033€    102.763€   66.832€    262.284€     3.831.308€     

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding 798.884€        

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld P.M.

Totale extra bijdrage Rotterdam 798.884€        

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2012 1,31€               
 
Product-

code

Productnaam Schiedam Spijke-nisse Vlaar-

dingen

West-

voorne

Totaal

1.1 Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 10.035€      9.573€         9.437€         1.854€       166.594€        

1.2 Gezondheidslijn / informatieverstrekking 8.183€        7.805€         7.695€         1.512€       135.839€        

1.4 Gezondheidsenquete/VTV 27.015€      25.769€       25.405€       4.992€       448.466€        

nieuw GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m. -€                -€                 -€                -€               -€                    

Totaal algemeen productenaanbod 45.233€      43.148€       42.538€       8.358€       750.900€        

2.1 Infectieziektebestrijding 154.589€    147.461€     145.378€     28.564€     2.566.268€     

2.2 Tuberculosebestrijding 88.692€      84.602€       83.407€       16.388€     1.472.336€     

2.3 Soa/hiv preventie en bestrijding 34.668€      33.069€       32.602€       6.406€       575.505€        

Totaal infectieziektebestrijding 277.949€    265.132€     261.387€     51.357€     4.614.109€     

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld 9.735€        9.385€         8.743€         1.841€       162.853€        

Totaal jeugd-beleid 9.735€        9.385€         8.743€         1.841€       162.853€        

4.1 Technische hygienezorg 12.711€      12.125€       11.954€       2.349€       211.015€        

4.2 Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 77.861€      40.180€       50.508€       8.913€       1.158.097€     

4.3 Medische milieukunde 43.443€      41.440€       40.855€       8.027€       721.181€        

Totaal milieu en hygiëne 134.015€    93.745€       103.316€     19.289€     2.090.293€     

5.2 Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 4.588€        4.377€         4.315€         848€          76.167€          

Totaal persoonsgerichte zorg 4.588€        4.377€         4.315€         848€          76.167€          

Totaal basistakenpakket (vastgesteld door AB op 1/12/2011) 471.522€    415.787€     420.299€     81.693€     7.694.322€     

Nieuwe basistaak GGD Rampenopvangplan (GROP), cf. AB-besluit 15/9/2011

1.5 GGD Rampenopvangplan 7.628€        7.276€         7.173€         1.409€       126.623€        

Vervanging producten 1.4 en 3.9 door nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond, cf. AB-besluit 1/12/2011

-/- 1.4 Gezondheidsenquete/VTV (exit) 27.015-€      25.769-€       25.405-€       4.992-€       448.466-€        

-/- 3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld (exit) 9.735-€        9.385-€         8.743-€         1.841-€       162.853-€        

nieuw Integrale Gezondheidsmonitor 0-100 (nieuw) 35.631€      33.988€       33.508€       6.584€       591.490€        

Totale kosten basistakenpakket 2012 478.029€    421.896€     426.831€     82.853€     7.801.115€     

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding 798.884€        

3.9 Jeugd Rijnmond in Beeld -€                    

Totale extra bijdrage Rotterdam 798.884€        

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2012  
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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.  
Voor de plusproducten gelden andere afspraken. Deze worden sinds 2012 gefactureerd in drie 
termijnen waarbij de laatste facturatie de eindafrekening is en gebeurd na vaststelling van het 
jaarverslag. 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.  
 
Gemeente Te 

compenseren 
BTW 

Albrandswaard 3.430

Barendrecht 6.838
Bernisse 1.781

Brielle 2.019

Capelle a/d IJssel 9.455

Dirksland 1.059

Goedereede 1.551

Hellevoetsluis 5.094

Krimpen a/d IJssel 4.041

Lansingerland 7.883

Maassluis 4.509
Middelharnis 2.245

Oostflakkee 1.506

Ridderkerk 5.771

Rotterdam 85.869

Schiedam 10.729
Spijkenisse 9.283

Vlaardingen 9.455
Westvoorne 1.830
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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 2012 e.v..  
 
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 vooralsnog wel opgenomen in de rapportages. 
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§3.2 Uitvoering plusproducten per gemeente 
 
Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de plusproducten die regiogemeenten in 2012 hebben afgenomen en wat in het kader daarvan is 
gerealiseerd. Het totaalbedrag in de kolom is datgene dat in totaal in rekening gebracht dient te worden bij elke gemeente na vaststelling van dit jaarverslag. 
Omdat, conform afspraak, dit jaar voor goedgekeurde offertes al in twee termijnen een deel in rekening is gebracht wordt in de derde kolom aangegeven wat 
er reeds door een gemeente is betaald en in de laatste kolom wat er nog resteert. Deze bedragen worden in rekening gebracht na vaststelling van het 
jaarverslag. Alle onderstaande bedragen zijn exclusief BTW. 
Omdat Goeree-Overflakkee per 1-1-2013 één gemeente is en de afrekening van de voormalige vier gemeenten dus ten laste komen van die ene gemeente is 
in een aparte tabel aan het einde ook het totaal voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee opgenomen. 

 

Realisatie plusproducten  2012 
 
ALBRANDSWAARD 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 
Rekening 

2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Take Care 2011-2012 In juni (2011) is tijdens het OOGO+ 
overleg al uitgesproken om met Take 
Care door te gaan, waarbij de gemeente 
aangeeft de helft van de kosten te willen 
vergoeden. Door het onderwijs is 
geïnventariseerd welke basisscholen 
met hoeveel leerlingen wil deelnemen. 
Op basis van deze aantallen worden in 
totaal 13 trainingen aangeboden.  
De basistraining Take Care bestaat uit 7 
lessen en kost 1500,-- euro (1340,-- euro 
voor de trainers en 160,-- euro voor de 
GGD). Jongens en meisjes worden apart 
getraind en naar wens van de school 
wordt een oudervoorlichting gegeven. 
Op kosten van de school bestaat er de 
mogelijkheid om Take Care uit te breiden 
met modules Kindermishandeling en  
Genotmiddelen (160,-- euro per module). 

Uitgevoerd conform afspraak.  
Kosten trainers: 13 x 1340,-- =   
17.420,--  euro (deze worden 
via gemeente betaald) 
Kosten uren GGD: 13 x 2 x 
80,-- = 2.080,--  euro.  
Miv september 2012 is Take 
Care geheel overgedragen 
aan St. Opwaartse Kracht, 
waarin trainers Take Care zijn 
verenigd. GGD brengt alleen 
eigen uren in rekening en St. 
Opwaartse Kracht voert de 
trainingen uit. 
 
Op dit product wordt geen 
BTW in rekening gebracht 

€ 2.080  € 2.080  € 1560 € 520 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 
Rekening 

2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket € 23.132 
Totaal plus € 14.957 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 
 

€ 14.957 € 14.041 
 

€ 11.218 € 2.823 

   € 17.037 € 16.121 € 12.778 € 3.343 
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BARENDRECHT 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Gezonde School Loopt af in 2012. Reeds betaald in 
2008. 

Afronding conform afspraak 
evaluatie oktober 2011: 3 
locaties afronden schooljaar 
2011-2012. 1 locatie 
afronden volgend schooljaar 
(2012-2013). 

€ 0  € 0 € 0 € 0 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket € 55.320 
Totaal plus € 26.180 

 Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 
 

€ 26.180 € 19.371 € 19.635 -€ 264 
(terug te 

ontvangen) 

   € 26.180 € 19.371 € 19.635 -€ 264 
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BERNISSE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

LZN trajecten Vanuit 
centrumgemeente:7 
Als plus ingekocht:11 

Vanuit centrumgemeente: 
6 
Vanuit plus: 0 
 

€12.881 € 0 € 9.661 - € 9.661 

LTHG trajecten Vanuit 
centrumgemeente:2 
Als plus ingekocht:14 

Vanuit centrumgemeente: 
2 
Vanuit plus: 21 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemidde-
len voor huisverboden  
- € 310,- 
 
 

€11.652 € 17.169 € 8.739 € 8.430 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 13.605 
Totaal plus € 2483 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 2.483 € 998 € 1.863 -€ 2.861 

   €27.016 € 18.167  €  20.263 - € 2.096 
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BRIELLE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 7.663 
Totaal plus € 7.531 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 7.531 € 6.761 € 5.648 € 1.113 

LZN trajecten Vanuit centrumgemeente: 12 
Als plus ingekochte trajecten 
bemoeizorg (€ 1172,67 x 10 
trajecten) 
 

Vanuit centrumgemeente: 4 
Vanuit plus: 11 
 

€ 11.727 €12.899  € 8.795 € 4.104 

LTHG trajecten Vanuit centrumgemeente: 4 
Als plus ingekochte trajecten 
huiselijk geweld  
(€ 832,31 x 17 trajecten) 

Vanuit centrumgemeente: 12 
Vanuit plus: 24 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemiddelen 
voor huisverboden - € 619,- 
 
 

€ 14.149 € 19.356  € 10.611 € 8.745 

   € 33.407 € 39.016 € 25.054 € 13.962 
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Verslaving Reeds volledig betaald in 
2009. 
 

 € 0  € 0  € 0  € 0  

Gezonde School Doorgaan met Gezonde 
School op 4 locaties: 2x VO 
(Comenius) en 2x BaO 
(Horizon en Klim Op). 4 x 
3704,-- = 14.816,--. 

Wordt afgerond conform 
afspraak. Capelle heeft te 
kennen gegeven vanaf 
2013 geen Gezonde 
School meer in te willen 
kopen. 

€ 14.816  € 14.816 € 11.112 € 3.704  
 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket         
€ 71.117 
Totaal plus € 28.758 

Overschrijding tussentijds 
afgestemd, voor verdere 
details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 28.758 € 29.205 € 21.569 € 7.636 

   € 43.574 € 44.021 € 32.681 € 11.340 
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DIRKSLAND 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 3914 
Totaal plus € 8.021 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 8.021  € 6.313 € 6.016  € 297 

LZN trajecten Voor heel Goeree-
Overflakkee: 
 
Vanuit centrumgemeente: 25 
Als plus ingekochte trajecten 
bemoeizorg (€ 1172,67 x 35 
trajecten) 

Voor heel Goeree-
Overflakkee: 
 
Vanuit 
centrumgemeente: 25  
Vanuit plus: 23 
 

€ 41.043  € 26.971  € 30.782  - € 3.811 

LTHG trajecten Voor heel Goeree-
Overflakkee: 
 
Vanuit centrumgemeente: 11 
Als plus ingekochte trajecten 
huiselijk geweld  
(€ 832,31 x 47) 

Voor heel Goeree-
Overflakkee: 
 
Vanuit 
centrumgemeente: 11 
Vanuit plus: 69 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemidde-
len voor huisverboden  
- € 1.703,- 
 

€ 39.119  € 55.726 € 29.339  € 26.387 

   € 88.183 € 89.010 € 66.137  € 22.873 
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GOEDEREEDE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 9.385 
Totaal plus € 1.591 

Voor details over de 
verantwoording zie 
het tekstonderdeel 
onder de 
basisproducten 

€1.591 € 480 € 1.193 -€ 713 
 

   €1.591 € 480 € 1.193 - € 713 
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HELLEVOETSLUIS 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 

 gebracht in 
2012 

Nog te 
betalen 

LTHG trajecten Vanuit centrumgemeente: 
20 
Als plus ingekochte 
trajecten Huiselijk Geweld 
(832,31 x 86) 

Vanuit 
centrumgemeente: 20 
Vanuit plus: 57 
 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemidde-
len voor huisverboden  
- € 3.096,- 
 
 

€ 71.579 € 44.345 € 53.685 - € 9.339 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 21.576 
Totaal plus €  13.257 

Overschrijding tussentijds 
afgestemd, voor verdere 
details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 13.257 € 15.199  
  

€ 9.943 € 5.256 

   € 84.836 € 59.544 € 63.628 - € 4.084 
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KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

LZN / LTHG  Er komt een separaat 
jaarverslag over de 
werkzaamheden van LZN 
en LTHG in Krimpen aan 
den IJssel 

€ 113.693  € 113.693 € 85.270 € 28.423 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 28.190 
Totaal plus € 18.327 

Overschrijding tussentijds 
afgestemd, voor verdere 
details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 18.327 € 20.280 € 13.745  
 

€ 6.535 

   € 132.020  € 133.973 € 99.015 € 34.958 
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LANSINGERLAND 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 63.455 
Totaal plus € 35.800 

Overschrijding tussentijds 
afgestemd, voor verdere 
details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 
 

€ 35.800 
  

€ 36.531  
 

€ 0 € 36.531  
 

   € 35.800  € 36.531  
 

€ 0 € 36.531  
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MAASSLUIS 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

CtC-enquête  Offerte scholieren onderzoek 
CtC 2013 is opgesteld in 
opdracht van gemeente voor 
uitvoer in 2013. Totaal begroot 
voor 2013: 19.706,--. 
 

Dit product (CtC-
enquete) wordt 
uitgevoerd in 2013. 
Geen kosten in 2012 in 
rekening brengen 

€ 19.706 € 0 € 14.780 - € 14.780 
 

CtC-deelname Veilig 
opgroeien 

32 uur in 2012 gereserveerd 
voor voorbereiding, reistijd en 
deelname. Begrote kosten: 32 x 
82,30 euro = 2634,--. 
 

Is uitgevoerd conform 
afspraak. 

€ 2.634  € 2.634 € 1.976 € 658 

Lesmateriaal 
Gezonde School en 
genotmiddelen BaO 
over Roken en 
alcohol 
 

Voor maximaal 10 
basisscholen/locaties in 
Maassluis worden werk-
/lesboekjes voor leerlingen van 
de groepen 7/8 beschikbaar 
gesteld over de thema’s tabak 
en alcohol. Uitgaande van 60 
leerlingen per school/locatie 
zullen de kosten voor het totale 
pakket per school maximaal 480 
euro bedragen. Voor 10 scholen 
is dit: 10 x 480,-- = 4800,-- euro 

Naast materiaal 
aanschaf zijn 
voorstellingen gegeven 
in BaO en VO over 
Roken, alcohol en drugs 
o.a. in de themaweek in 
maart 2012. 

€ 4.800  € 4.800  € 3.600 € 1.200 

Loving Me Loving 
You 
 

Er wordt uitgegaan van uitvoer 
op één locatie van het VMBO. 
Drie voorstellingen RAAK: max. 
1500,-- 
Bijkomende activiteiten: max. 
1000,-- (oudervoorlichting, 
workshops) 
 

Uitgevoerd conform 
afspraak op locatie 
Kastanjedal in mei 2012. 

€ 2.500  € 2.500  € 1.875 € 625 

Extra inspecties Totaal basistakenpakket € Overschrijding -€ 137 € 8.845 - € 103 € 8.982  
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Kinderopvang  32.352 
Totaal plus -  €  137 (terug te 
ontvangen omdat er minder 
gedaan zou worden dan in de 
basis is opgenomen) 

tussentijds afgestemd, 
voor verdere details over 
de verantwoording zie 
het tekstonderdeel onder 
de basisproducten 

 

Gezonde School 
Rijnmond 
 

De GGD Basisbegeleiding per 
Gezonde School per 
(school)jaar is voor 2012 
begroot op 45 uur. Kosten 
hiervan per school: 3705,-- euro. 
GSR-aanpak op 5 
scholen/locaties (BaO/VO)  
 

 Is uitgevoerd conform 
afspraak: 5 locaties 
BaO/VO in Maassluis in 
2012. 

€ 18.525 
 

€ 18.525 
 
 

€ 13.894 € 4.631 

   € 48.028 € 37.304 € 36.022 € 1.282 

 
Het aandeel voor de gemeente Maassluis in de voormalige markttakenreserve van de GGD NWN ad € 26.580 wordt in 2013 ingezet voor plusproducten. 
Daarmee is de markttakenreserve volledig gebruikt. 
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MIDDELHARNIS 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket € 
7.356 
Totaal plus € 10.528 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 10.528 € 7.946 € 0 € 7.946 

   € 10.528  € 7.946 € 0 € 7.946 
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OOSTFLAKKEE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 11.884 
Totaal plus € 2.555 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 2.555 € 744 € 1.917 - € 1.173 
 

   € 2.555  € 744 € 1.917 - € 1.173 

 



   

  Jaarverslag 2012 OGZRR 
 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam –Rijnmond (OGZRR)  

42 

RIDDERKERK 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

LZN – 1e helft 2012 Half jaar offerte Voor LZN komt een apart 
jaarverslag per gemeente 

€ 58.555 € 58.555 € 43.916  € 14.639  

LZN – 2e helft 2012 Half jaar offerte 
 

Voor LZN komt een apart 
jaarverslag per gemeente 

€ 58.555 € 58.555 € 43.916  € 14.639  

Extra inspecties 
Kinderopvang 
(aanvulling) 

Zie hieronder Zie hieronder € 8.155 Zie hieronder Zie hieronder  

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 25.018 
Totaal plus € 23.378 +  
€ 8.155 
 
 
 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€23.278 € 32.619             € 23.574 € 9.045 

   € 148.543 € 149.729  € 111.406  € 38.323 
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SCHIEDAM 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Eigen kracht 
conferenties 

Kosten van 1 conferentie (inhuur 
bureau voor coaching a 3339,-) + 
inzet projectassistent (1 uur per 
conferentie) en 
coördinator/interventie 
ontwikkelaar (9 uur per 
conferentie)   4129 per conferentie 
(Prijspeil 2011,  2 gepland per 
kalenderjaar: 2011 en 2012) 2 EK-
c voor 2011, 2 EK-c voor 2012 

Begin 2012 is 1 x EK-c 
uitgevoerd en betaald uit 
RAS- middelen (dus niet 
als plusprodukt). Eind 
2012 is 1 x EKC (spoed) 
aanvraag ingediend 
vanuit Schiedam. Totale 
kosten: 4129,-- 

€ 8.258  € 4.129  € 6.194 - € 2.065  
 

Take Care  Voor 2012 is de wens van de 
gemeente om Take Care met extra 
module weer aan te bieden: 
Uitgaande van 26 trainingen met 
module prijspeil 2012: (26 x 1340) 
+ (26 x 160 extra module) + (26 x 
165 voor GGD). Afspraak: 
continuering 2012: 26 trainingen  + 
26 extra module. 
 

Is uitgevoerd conform 
afspraak door St. 
Opwaartse Kracht, 
waarin trainers Take 
Care zijn verenigd. In 
afstemming met 
gemeente loopt de 
uitvoer nog door in 
eerste helft 2013. In 
2013 stelt  de gemeente 
geen budget voor Take 
Care meer beschikbaar. 

€ 43.280 € 43.280 € 32.460 € 10.820 

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,- , 
Coördinatie/werving GGD 50 uur  

Zippy’s Vrienden is na 
de zomer uitgevoerd op 
Jozefschool met 10 
klassen, de Troubadour 
en de Gorzen samen 12 
klassen. 
Piep zei de muis is 
uitgevoerd. Eindverslag 
verstuurd door Context. 
1x Train de trainer 

€ 0                      € 0 
 

€ 0 € 0 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

€ 3.995,- . Loopt door tot eind 
2012. Is gefactureerd bij 
eindafrekening 2011. 

Vrienden is uitgevoerd 
na de zomer. Intervisie 
en gesprekstraining niet 
uitgevoerd, wordt 
verschoven naar 2013. 
Gemaakte kosten 2012: 
31.499,--. Nog 8.569,-- 
over van betaling in 
eerder jaar. Nog niet 
alles is uitgevoerd. 
Gemeente wil 
restbedrag 
doorschuiven naar 2013 
en geen extra budget 
meer beschikbaar 
stellen. 

Preventie 
overgewicht 

Voor 2011 alleen kosten consulten 
diëtisten begroot. Geen vervolg 
offerte 2011. Wens gemeente voor 
2012: Preventie Overgewicht op 3 
nieuwe scholen en 
Beweegkriebels naar voorbeeld 
offerte 2010. Geschatte kosten 
2012: Lekker Fit totaal voor 3 
scholen: 51.229,--, 
Beweegkriebels totaal: 2100,-- (2 
bijeenkomsten) 2011: consulten 
diëtisten lekker fit. Voor 2012: 3 x 
lekker fit scholen en 
beweegkriebels. 

Nwe. scholen zijn 
geworven. Er is gestart 
met Lekker Fit na de 
zomer op 3 nwe scholen 
(Singel (meerdere 
locaties), Troubadour en 
de Gorzen). ER zijn 
oudervoorlichtingen LF 
gegeven op deze 
scholen door Avant 
Sanare.  
In oktober is de training 
Beweegcoaches 
uitgevoerd bij Komkids 
(kinderopvang) 
uitgevoerd door 
Confriends. Totale 
kosten vallen lager uit. 
Voor 2012 is voor 

€ 53.329  € 53.329 € 39.996 € 13.333 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

15.296,35 kosten 
gemaakt: lespakket,  
inzet diëtist en 
kinderopvang. Daar 
komt offerte Avant- 
Sanare bij (5000,-- in 
2012). Totaal 20.296. In 
afstemming met 
Schiedam wordt 
volledige bedrag in 
rekening gebracht en 
restbedrag van 33033,-- 
gebruikt voor inzet in 
2013. Daarna wil 
Schiedam dit product 
vooralsnog niet 
continueren 

Jeugdtandzorg   5 x voorlichting over mondhygiëne 
aan ouders en kinderen = 5 x€ 
1.048,50,--.  Voor 2012 geen nwe 
activiteiten tav JTZ gepland. 5 x 
voorlichting voor periode 
2011/2012 

2x voorlichting heeft 
plaatsgevonden in juni. 

€ 3.146  € 2.097 € 2.360 - € 263 
 

Sense en Sensibility Sense workshop gewijzigd in 
voorlichtingen a € 250,- per 
voorlichting. Voor de periode 
2011/2012 totaal 30 voorlichtingen. 
Voorlichting wordt afgestemd in 
overleg  met de school. De Sense 
voorlichtingen worden uitgevoerd 
door voorlichters van cluster IZB. 
Realisatie afspraak: 2011: 5 x, 
2012: 25 x. 

Is uitgevoerd conform 
afspraak. Er zijn 25 
voorlichtingen 
uitgevoerd in 2012 
conform planning. 

€5.000  €5.000 € 3.750 € 1.250 

Jaar van de Liefde max 2 themabijeenkomsten voor Is uitgevoerd conform € 6.000  € 6.000 € 4.500 € 1.500 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

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 
schooljaar 2011/2012, met uitloop 
naar eind 2012. 

planning. Er hebben 
begin 2012  3 
themabijeenkomsten 
plaats gevonden. 2x 
voor onderwijs, 1x voor 
kinderopvang. 

Gezonde school – 
basisdeel van de 
methodiek 

continuering 3 scholen/locaties 
(sinds 2010) en 2 nieuwe scholen 
(sinds 2011). Er loopt een 4-jaren  
offerte rond Gezonde School iom 
gemeente. Geen extra scholen 
werven in 2012. Continueren van 5 
scholen GSR in 2012 . Kosten per 
school max. 5762,-- (basis+ 
Spoor). 5x5762=28810,-- 

Gezonde School is 
uitgevoerd op 4 locaties 
ipv 5 (Bernardus, Singel 
2x en Pronova College). 
Er zijn geen nwe 
scholen geworven. 
Kosten vallen hierdoor 
lager uit. Kosten: 
23.048,--. Schiedam wil 
dit product vooralsnog 
niet continueren. 

€ 28.810  € 23.048 € 21.607 € 1.441 

Trainingen 
relationele en 
seksuele vorming 

Trainingen relationele en seksuele 
vorming 

In aansluiting op de 
themabijeenkomsten 
(ihkv jaar van de liefde) 
zijn vervolg trajecten 
uitgevoerd op scholen 
(De Wieken en 
Gelinckschool) en bij St. 
Welzijn Schiedam. 
Kosten vallen lager uit. 

€ 10.000  € 3.000 € 7.500 - € 4.500 
 

Extra inspectie 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket € 77.861 
Totaal plus € 44.162 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 44.162  € 40.268 € 33.122 -€ 3.894 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Wijkophoging Jeugd 
Rijnmond in Beeld 

Conform offerte Is uitgevoerd conform 
offerte. De steekproef is 
getrokken. De data 
verzameling is vanaf 
september uitgevoerd. 

€ 16.000  € 16.000 € 12.000 € 4.000 

   € 217.985  € 194.901  € 163.489  € 31.412  

 
Er -€ 8.569,- over van Emotionele problemen Jeugd 2011. Dit wordt in 2013 nog uitgevoerd.
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SPIJKENISSE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket € 
35.332 
Totaal plusproduct € 35.579 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 35.332  € 32.299 € 26.499 € 3.033 

LZN Vanuit centrumgemeente: 68 
Aanvullende via 
subsidiebeschikking 
ingekocht: 75 

Vanuit centrumgemeente: 46 
Vanuit subsidiebeschikking: 
102 
Omdat de bovenstaande 102 
LZN trajecten via een 
subsidiebeschikking zijn 
ingekocht wordt dit ook via 
een subsidieverantwoording 
afgehandeld (overigens wordt 
dit vanaf 2013 gewoon via een 
plusproduct worden 
ingekocht) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Aanvullende 
trajecten Huiselijk 
Geweld 

Vanuit centrumgemeente: 46 
Aanvullende via 
subsidiebeschikking 
ingekocht: 205 
 
Als plus ingekochte trajecten 
(AANVULLEND OP 
SUBSIDEBESCHIKKING) 
Huiselijk Geweld (832,31 x 
69)= € 57.429 
 
 

Vanuit centrumgemeente: 46 
Vanuit subsidie: 205 
Omdat bovenstaande 
aantallen via een 
subsidiebeschikking zijn 
ingekocht worden deze 205 
ook via een 
subsidieverantwoording 
afgehandeld 
Vanuit plus: 71 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemiddelen 
voor huisverboden - € 7.121,- 
 

€ 57.429 € 51.973  € 0 € 51.973 

   € 92.761  € 84.272  € 26.499  € 57.773  
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VLAARDINGEN 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

TTC offerte inclusief huisvesting 
en administratieve 
ondersteuning 

Conform afspraken € 46.749  € 46.749 € 35.062  € 11.687 

Gezonde school – 
basisdeel van de 
methodiek  inclusief  
voeding en 
beweging en 
genotmiddelenpreve
ntie + Take Care 
(stimuleringregeling, 
gemeente betaald 
2/3)  
 

Totaal basistakenpakket  
420.299                                                                      
Basisbegeleiding voor 
Gezonde School op max. 7 
scholen/locaties (BaO en 
VO) in Vlaardingen in 2012: 
7 x 3704,-- (45 uur GGD 
ondersteuning per 
schooljaar) = 25.928,--. 
 
Vergoeding van de kosten 
van één spoor volgens de 
GSR-methode per Gezonde 
School/locatie in 2011: 7 x 
2058,-- (25 uur 
ondersteuning per 
schooljaar) = 14.406,--. Take 
Care:  In 2012 gepland 5 
trainingen op GSR (volledige 
vergoeding) en 6 trainingen 
op niet-GSR  (60% 
vergoeding). Totaal: 13.335,- 

Is uitgevoerd conform 
planning. GSR-scholen BaO: 
Hoeksteen, Klimop, 
Breinpaleis en Wereldwijzer. 
VO: VOS-Westwijk, Jozef 
mavo, Lentizcollege Holy. 
College VOS heeft voor de 
zomer 2012 GSR afgerond en 
vierde en laatste ster 
ontvangen. 
Take Care is onderdeel GSR.  
Miv september 2012 is Take 
Care overgedragen aan St. 
Opwaartse Kracht, waarin 
trainers Take Care zijn 
verenigd. Volledige bedrag in 
rekening brengen. Gemeente 
wil GSR in 2013 continueren. 

€ 53.669  € 53.669  € 40.252 € 13.417 

Offerte overgewicht 
 

Voor 2012 is begroot: 
23.364,-- voor preventie 
overgewicht/lekker fit. 
Opgebouwd uit: 3 scholen 
deelname 2e jaar (3 x 5232,-
-) totaal 15.696,-- en 1 
school deelname 1e jaar van 

Loopt conform planning op 2 
deelnemende scholen. 
Vernieuwde lespakketten 
Lekker Fit besteld voor 
deelnemende scholen. 
Erasmus (Huijgenstraat) is na 
de zomervakantie gestart met 

€ 23.364  € 28.994 € 17.523 € 11.471 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

7.668,--. Lekker Fit. Meer 
samenwerking met Avant 
Sanare ihkv Lekker Fit. Na de 
zomer heeft Avant Sanare op 
de Wereldwijzer, Erasmus 
Stationstraat en PWA school 
activiteiten voor ouders en 
leerlingen ihkv Lekker Fit 
uitgevoerd. . Totale kosten 
2012: 28.994,--.  Vallen  
5630,-- hoger uit m.n. door 
extra inzet Avant Sanare. 
Totaal begroot bedrag  2012 
in rekening brengen. Afspraak 
gemeente tekort proberen te 
verrekenen met overschot 
ander plusproduct, 
totaalbedrag mag niet lijden 
tot overschrijding   
Miv 2013 Avant Sanare 
rechtstreeks door gemeente 
via subsidie in te zetten. 

Extra inspecties 
Kinderopvang 
 

Totaal basistakenpakket  
€ 50.508 
Totaal plus € 36.694 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 36.694 € 27.673 € 27.520 € 153 

Wijkophoging Conform offerte Is uitgevoerd conform offerte. 
De steekproef is getrokken. 
De dataverzameling is vanaf 
september uitgevoerd. 

€ 18.649 € 18.649 € 13.986 € 4.663 

Inzet 
markttakenreserve 
voormalige GGD-
NWN - aandeel 

Wordt verrekend bij 
eindafrekening 2012. 
 

 -€ 47.278  -€ 47.278 € 0 -€ 47.278 
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Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

gemeente 
Vlaardingen 

   € 131.847  € 128.456  € 134.343  - € 5.887 
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WESTVOORNE 
 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te 
betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 

Totaal basistakenpakket  
€ 8913 
Totaal plus € 4826 

Overschrijding (extra 
inspecties) tussentijds 
afgestemd, voor verdere 
details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 4.826 € 5.391  € 3.620  € 1.771  

LZN trajecten Vanuit centrumgemeente: 10 
Als plus ingekochte trajecten 
bemoeizorg  
(€ 1172,67 x 9 trajecten) 

Vanuit centrumgemeente: 10 
Vanuit plus:10 

€ 10.554 € 11.727  € 7.916  € 3.811  

LTHG Vanuit centrumgemeente:  3 
Als plus ingekochte trajecten 
huiselijk geweld  
(€ 832,31 x 16) 
 

Vanuit centrumgemeente: 3 
Vanuit plus: 15 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemiddelen 
voor huisverboden - € 464,- 
 

€ 13.317 € 12.021  € 9.988  € 2.033  

   € 28.697 € 29.139  € 21.524  € 7.615  
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Omdat Goeree-Overflakkee per 1-1-2013 één gemeente is en de afrekening van de voormalige vier gemeenten dus ten laste komen van die ene gemeente is 
hieronder ook het totaal voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee opgenomen 
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE 

Product Afspraak Realisatie Begroot 2012 Rekening 2012 

Reeds in 
rekening 
 gebracht in 

2012 

Nog te betalen 

Extra inspecties 
Kinderopvang 
Middelharnis 

Totaal basistakenpakket  
€ 7.356 
Totaal plus € 10.528 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 10.528 € 7.946 € 0 € 7.946 

Extra inspecties 
Kinderopvang 
Oostflakkee 

Totaal basistakenpakket  
€ 11.884 
Totaal plus € 2.555 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 2.555 € 744 € 1.917 - € 1.173 
 

Extra inspecties 
kinderopvang 
Dirksland 

Totaal basistakenpakket 
 € 3914 
Totaal plus € 8.021 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€ 8.021  € 6.313 € 6.016  € 297 

Extra inspecties 
Kinderopvang 
Goedereede 

Totaal basistakenpakket  
€ 9.385 
Totaal plus € 1.591 

Voor details over de 
verantwoording zie het 
tekstonderdeel onder de 
basisproducten 

€1.591 € 480 € 1.193 -€ 713 
 

LZN trajecten Vanuit centrumgemeente: 25 
Als plus ingekochte trajecten 
bemoeizorg (€ 1172,67 x 35 
trajecten) 

 
Vanuit centrumgemeente: 25  
Vanuit plus: 23 
 

€ 41.043  € 26.971  € 30.782  - € 3.811 

LTHG trajecten Vanuit centrumgemeente: 11 
Als plus ingekochte trajecten 
huiselijk geweld  
(€ 832,31 x 47) 

Vanuit centrumgemeente: 11 
Vanuit plus: 69 
Inzet niet bestede 
centrumgemeentemiddelen 
voor huisverboden - € 1.703,- 
 

€ 39.119  € 55.726 € 29.339  € 26.387 

   € 102.857  € 98.180  € 69.247  € 28.933  
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Bijlage – facturen plusproducten 
 
    rekening 2012       al in rekening gebracht   nog te betalen 

 

Albrandswaard € 16.121 € 12.778 € 3.343 

Barendrecht € 19.371 € 19.635 - € 264 

Bernisse € 18.167  €  20.263 - € 2.096 

Brielle € 39.016 € 25.054 € 13.962 

Capelle aan den IJssel € 44.021 € 32.681 € 11.340 

Dirksland € 89.010 € 66.137  € 22.873 

Goedereede € 480 € 1.193 - € 713 

Hellevoetsluis € 59.544 € 63.628 - € 4.084 

Krimpen aan den IJssel € 133.973 € 99.015 € 34.958 

Lansingerland € 36.531  € 0 € 36.531  

Maassluis € 37.304 € 36.022 € 1.282 

Middelharnis € 7.946 € 0 € 7.946 

Oostflakkee € 744 € 1.917 - € 1.173 

Ridderkerk € 149.729  € 111.406  € 38.323 

Schiedam € 194.901  € 163.489  € 31.412  

Spijkenisse € 84.272  € 26.499  € 57.773  

Vlaardingen € 128.456  € 134.343  - € 5.887  

Westvoorne € 29.139  € 21.524  € 7.615  

 
TOTAAL 
 

 
€ 1.088.725  

  
€ 835.584  € 253.141  

 
 
 

  
 

Goeree-Overflakkee € 98.180  € 69.247  € 28.933  


