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Mijne dames, heren, 

Bijgaand doen wij u toekomen het door het algemeen bestuur OGZRR vastgestelde 
jaarverslag 2010 en de eveneens vastgestelde regiobegroting 2011 van de 
gemeenschappelijke regeling OGZRR. 

Indien u vragen heeft of toelichting wenst kunt u contact opnemen met de heer C. Quak, senior 
beleidscoördinator en uitvoerend secretaris OGZRR van de GGD Rotterdam-Rijnmond, 
bereikbaaf'drider telefoonnummer 010-4339289. 

Met vrieiiidelijke groet, 

Dr. O. de Zwart MPH 
Directeur 

http://www.ggd.rotterdam.nl
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Samenvatting 
De GGD-RR heeft ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling OGZRR in 2010 het 
basistakenpakket geleverd voor de 19 aangesloten gemeenten. Omdat de GGD-RR in 2010 nog als 
"makelaar" voor de CJG-Rijnmond fungeerde wordt in dit jaarverslag ook verslag gedaan over de 
basistaken die de CJG-organisatie heeft geleverd in 2010. 

Er kan in het algemeen een onderscheid gemaakt worden in basistaken die behoren tot de zgn. 
capaciteitsfuncties waarbij er betaald wordt voor de instandhouding van een organisatie in geval van 
uitbraken en calamiteiten en de basistaken die min of meer prestatiegericht zijn zoals de 
inspectiebezoeken kinderopvang en de periodieke geneeskundige onderzoeken (PGO's). 

Onder de eerste categorie, de capaciteitsfuncties vallen onder andere de infectieziektebestrijding. 
Hiervan valt op dat het aantal meldingen fors lager was dan in voorgaand jaar, mede door de afname 
van de influenza H1N1. 
Onder de tweede categorie vallen de kinderopvanginspecties en de uitgevoerde PGO's van het CJG 
onder de jeugd van 0-19 jaar. De kinderopvanginspecties zijn door de nieuwe inspecties voor 
gastouders in 2010 volgens een met de gemeenten afgestemde prioritering uitgevoerd. Algemeen kan 
gesteld worden dat voor (en in overleg met) nagenoeg alle gemeenten meer inspecties zijn uitgevoerd 
dan waren gepland. 
Voor de PGO's geldt dat er een wisselend beeld is. De PGO's voor de groepen 2 en 7 van het 
basisonderwijs en de PGO's voor het speciaal onderwijs en de vaccinaties voor 9-jarigen hebben in 
bijna alle gevallen het bereik gehaald of meer dan dat. Voor de PGO's in het voortgezet onderwijs 
geldt dat hier bijna overal het bereik niet is gehaald. 
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Inleiding 
Jaarrapportage OGZRR 
De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de 
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bemisse, Brielle, 
Capelle aan den Ussel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ussel, 
Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen en Westvoorne. Per 1 januari 2010 maken de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-
Overflakkee officieel deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Rozenburg is in 
maart 2010 opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente en één van de veertien 
deelgemeenten van Rotterdam geworden. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert de taken 
uit voor het gehele werkgebied. 

Basistakenpakket en plusproducten 
De begroting van de OGZRR heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD-RR voor alle 
gemeenten uitvoert. Het productenboek en het basispakket hebben in principe een geldigheidsduur 
van vier jaar (2008-2011). Het productenboek is de inhoudelijke bijlage bij de begroting. Voorliggend 
jaarverslag 2010 heeft betrekking op het basispakket van de GGD-RR zoals vastgelegd in de 
productbegroting 2010 en op de separate afspraken met de gemeenten die onder de voormalige 
GGD-ZHE vielen. Op deze specifieke afspraken met de ZHE-gemeenten wordt later nog ingegaan. 
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Omdat de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond alleen de 
bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de 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, 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 bilateraal afspraken met de GGD over uitvoering van 
plusproducten. Formeel gezien vallen de plusproducten buiten de regeling en zijn dit bilaterale 
afspraken tussen de GGD-RR en de gemeenten. Omwille van de volledigheid is er in overleg met de 
ambtenaren volksgezondheid voor gekozen om in dit jaarverslag toch ook de stand van zaken rond de 
plusproducten weer te geven. 

Specifieke afspraken met ZHE 
Met de gemeenten op de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) werd bij de fusie in 2009 afgesproken dat 
het oude GGD ZHE-pakket zou worden geleverd voor de prijs van € 14,69 per inwoner waarbij het 
indexpercentage van de regiogemeentesecretarissen voor gemeenschappelijke regelingen zou 
worden gevolgd. Voor 2010 was dit percentage 4,02%. In 2010 werden als gevolg daarvan voor een 
bedrag van € 15,28 per inwoner de volgende taken geleverd. 

Infectieziektebestrijding 

Infectieziektebestrijding 

bevolkingsonderzoek bmhk/borstkanker 

capaciteitsfunctie AGZ 
TBC-bestrijding 

Milieu en hygiëne 

Technische hygiënezorg 

Medische milieukunde 

Jeugd 

Jeugdmonitor (excl. peutermonitor) 

PGO groep 2 BAO 
PGO groep 7 BAO 

Vaccinatie 9-jarigen 
PGO VOI 

Contactmomenten speciaal onderwijs 
Onderzoek op indicatie 
signaleren risicogroepen CB-GGD 

intrede onderzoek nieuwkomers jeugd 
samenwerkingsverband OBD 

Sociaal med. advisering jeugd 
beleidsadvisering lokaal jeugdgez. 

sociaal med. beg. SO 
advisering leerplichtzaken 

hygiëne en veiligheid 

capaciteitsfuncties JGZ 
jeugdtandzorg 

sociale weerbaarheid 
Algemeen productaanbod 

capaciteitsfunctie beleid en advisering 

capaciteitsfunctie G VO/gedragsinterventies 

capaciteitsfunctie onderzoek 

Maatwerkdeel capaciteitsfunctie onderzoek etc 
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De cursieve taken zijn taken die de GGD-RR in principe niet levert in het kader van het 
basistakenpakket. Deze werden voor de ZHE-gemeenten in 2010 wel uitgevoerd omdat ze voorheen 
onderdeel vormden van het basistakenpakket van de voormalige GGD-ZHE. 
De basistaken die gelijk zijn aan die van GGD-RR worden in dit jaarverslag op de reguliere wijze 
verantwoord tegelijk met de verantwoording voor alle andere gemeenten. Dat geldt ook voor de 
ingekochte plustaken. De overige taken die in het kader van het ZHE-basistakenpakket aan de ZHE-
gemeenten worden geleverd (de taken die bij GGD-ZHE "maatwerk-basis" werden genoemd) worden 
separaat in dit jaarverslag verantwoord aan het einde van het hoofdstuk basistaken. 

Het bestuur 
Het bestuur van OGZRR bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende 
gemeenten. In 2010 was de samenstelling na de verkiezingen als volgt: 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d Ussel 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
GGD 
GGD 
GGD 
GGD 
GGD 

Mevr. M. Rombout 
Dhr. C. Versendaal 
Dhr. W. Kruikemeier 
Dhr. W.A.J. Borgonjen 
Mw. A. Hartnagel 
Dhr. J.W. Bruggeman 
Dhr. P. Feller 
Mevr. J.D. de Jongh 
Mevr. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius 
Dhr. R. Bodbijl 
Dhr. P.E.H Kromdijk 
Dhr. J. van Doorn 
Dhr. P.H. van de Ree 
Dhr. H. Dokter 
Mevr. J. Kriens 
Dhr. M. Groene 
Dhr. D. van der Schaaf 
Dhr. C.T. Oosterom 
Dhr. N.A.M. Groenewegen 
Dhr. V. Roozen 
Dhr. O. de Zwart 
Dhr. O Quak 
Mevr. O Hoogeveen 
Mevr. H. Akkermans 

Vice-voorzitter 

Voorzitter 

Secretaris 

Uitvoerend secretaris 
Uitvoerend secretaris 
Notulist 

De OGZRR heeft geen dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft na de fusie met de GGD-ZHE 
besloten om vooralsnog geen dagelijks bestuur in te stellen maar dit te zijner tijd nog te evalueren. De 
noodzaak voor een dagelijks bestuur is binnen de gemeenschappelijke regeling OGZRR minder 
aanwezig aangezien de bedrijfsvoering als dienst van de gemeente Rotterdam een 
verantwoordelijkheid is van de gemeente Rotterdam. 

Het algemeen bestuur vergaderde in 2010 zes keer. De belangrijkste onderwerpen in 2010 waren de 
begroting 2011-2014, de CJG-ontwikkeling in de regio en de vorming van de organisatie CJG 
Rijnmond. Daarnaast is in 2010 veel tijd besteed aan alle ontwikkelingen op het terrein van huiselijk 
geweld en het veiligheidshuis. 
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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 
2010 als volgt: 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d Ussel 
Hellevoetsluis 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middelharnis 

Ridderkerk 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
GGD 
GGD 
GGD 

Dhr. R. van Griensven 
Dhr. G. Zegelaar 
Mevr. S. van Weeren 
Mevr. M. Hoogenboom 
Mevr. E. Avci 
Mevr. N. Lopes 
Mevr. J. Nieboer 
Mevr. S. Oosterman 
Dhr. J. Houtman 
Dhr. C. van den Bos 

Mevr. J. van Vliet 
Mevr. S. Badal 
Mevr. A. van den Berg 
Dhr. J. Gerritse 
Dhr. E. Blanken 
Dhr. C. Quak 
Mevr. O Hoogeveen 
Mevr. H. Akkermans 

Voorzitter 

(namens de vier gemeenten 
op Goeree-Overflakkee) 

Secretaris 
Secretaris 
Notulist 

Het kernteam vergaderde in 2010 elf keer. De vergaderingen hadden vooral betrekking op de 
begroting 2011 en de bestuurlijke aansturing van de nieuwe CJG-organisatie. 

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 ervan 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; 
het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke 
gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens 
over deze gezondheidssituatie; 
het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 
het bijdragen van opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip 
van programma's voor de gezondheidsbevordering; 
het bevorderen van medisch milieukundige zorg; 
het bevorderen van technische hygiënezorg; 
het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; 
het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheids
toestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren; 
het ramen van de behoeften aan jeugdgezondheidszorg; 
de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van 
vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma; 
het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van de 
jeugdgezondheidszorg; 

b. 

c. 
d. 

e. 
f. 
g-
h. 

J-

k. 
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I. 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). Voor de 
haven is een convenant gesloten over de werkwijze binnen het havengebied met betrekking tot het 
voorkomen van en de inspectie op infectieziekten. 

Relevante ontwikkelingen in 2010 

Nieuwe Influenza A 
In 2009 werden de eerste gevallen van nieuwe influenza A (H1N1) in Nederland en ook in onze regio 
geconstateerd. De griep groeide uit tot een pandemie. Alle gemeenten werden via memo's 
geïnformeerd over het plan van aanpak en de uitgezette landelijke beleidslijnen. Daar waar patiënten 
werden gevonden, werden burgemeester en wethouder volksgezondheid van deze gemeenten steeds 
via een memo op de hoogte gesteld en bezochten de Regionaal Geneeskundig Functionaris en de 
manager van het cluster Infectieziektebestrijding de burgemeesters. De GGD heeft eind 2009 en 
begin 2010 zwangeren en jonge kinderen gevaccineerd in alle regiogemeenten. De gemiddelde 
opkomst bij de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A die door de GGD werd uitgevoerd 
bedroeg ca. 70 procent. De epidemie van Nieuwe Influenza A is sinds januari 2010 voorbij in 
Nederland. De griep kostte 63 mensen in Nederland het leven, maar bleek verder mild. 
De evaluatie van de aanpak door de GGD-RR is begin juli 2010 in het algemeen bestuur besproken. 
Algemene conclusie is dat de GGD de pandemie in de regio adequaat heeft aangepakt. Openstaande 
punten worden opgepakt in het GGD Rampenopvangplan. 

Oprichting CJG Rijnmond 
Per 1 januari 2010 werd de jeugdgezondheidszorgtaak uitbesteed aan CJG Rijnmond. De jeugdartsen 
en jeugdverpleegkundigen van de GGD-RR waren vanaf 1 januari 2010 ook daadwerkelijk in dienst bij 
het CJG Rijnmond. 
Veel aandacht is er in 2010 besteed aan de uitwerking van het governance-vraagstuk van CJG-
Rijnmond. Dit heeft geleid tot het voorstel om de statuten van CJG Rijnmond aan te passen en het 
publiek belang te borgen via een met bevoegdheden bekleed orgaan, te weten de Raad voor het 
Publiek Belang (RVPB). In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de RVPB zo goed mogelijk 
afgebakend van de taken en bevoegdheden van bestuur en raad van toezicht, uitgaand van de 
verschillende rollen van deze organen. 
In 2010 liepen in afwachting van een definitief besluit over de governance alle (bestuurlijke) afspraken 
nog via de GGD Rotterdam-Rijnmond, die als hoofdaannemer de taken uitbesteedde aan het CJG 
Rijnmond. In dit jaarverslag wordt om die reden ook nog verslag gedaan van de 
jeugdgezondheidszorgproducten die door het CJG worden uitgevoerd. Vanaf 2011 zal dit wijzigen en 
zal het CJG Rijnmond zelf verantwoordelijk zijn voor begroting en verantwoording van de te leveren 
producten. 
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Verkiezingen 
In maart 2010 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De GGD-RR heeft voor de 
nieuwe wethouders een overdrachtsdossier gemaakt met alle relevante informatie over de GGD, de 
gemeenschappelijke regeling, de lopende dossiers en de relevante gezondheidsinformatie van de 
gemeente. Rond maart is ook een boekje Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-boekje) per 
gemeente uitgekomen. Dit moment (vlak na de verkiezingen) is gekozen enerzijds ter ondersteuning 
van een nieuw collegeprogramma op het terrein van gezondheid in de regiogemeenten en anderzijds 
als basisdocument bij het schrijven van de nieuwe nota's lokaal Volksgezondheidsbeleid. 

Begroting 2011-2014 
In 2010 is besloten tot een hernieuwde berekening van alle basistaken. Dit omdat zowel 
regiogemeenten als Rotterdam aangaven dat de berekening van de tarieven niet transparant was en 
er mogelijk te veel of te weinig in rekening werd gebracht. Dit heeft geleid tot een traject waarin 
nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De kostprijs zou door dit alles met 47% toenemen. Door het bestuur 
is afgesproken dat na de verkiezingen een begroting zou worden gepresenteerd aan het nieuwe 
bestuur met hierin een aantal scenario's met efficiencymaatregelen en mogelijkheden om een 
beperkter pakket te kiezen. Uiteindelijk is de opdracht bij zowel de GGD als het CJG neergelegd om 
uit te komen op een basistakenpakket op het niveau van prijspeil 2010 minus 5% bezuiniging. Dat 
komt neer op € 6,12 per inwoner voor GGD-basistaken en € 5,96 per inwoner voor CJG-basistaken. 
Afgesproken is dat de gemiddelde inwonerbijdrage vier jaar lang ongewijzigd blijft (minus / plus 
indexatie). Er vindt tussentijds dus geen nacalculatie meer plaats, zodat beide partijen vier jaar lang 
weten waar ze aan toe zijn. 
De uiteindelijke inwonerbijdrage van een gemeente kan verschillen van het gepresenteerde bedrag 
van € 6,12 voor het GGD-deel, doordat een tweetal producten in de begroting op een andere 
(eerlijker, conform de bestaande werkwijze bij de GGD-RR) wijze wordt verdeeld: dit zijn de 
jeugdmonitor op basis van het aantal jeugdigen in een gemeente en de inspecties kinderopvang op 
basis van het aantal locaties in een gemeente. 

Platformfunctie 
In de kern beperken de bevoegdheden van het algemeen bestuur (AB) OGZRR zich formeel tot 
besluitvorming over de levering van de basistaken en bewaking van de uitvoering van het 
takenpakket. In de praktijk wordt er in het AB ook in toenemende mate afgestemd en geïnformeerd 
over plusproducten en volksgezondheidsvraagstukken. Reeds in 2009 werd geconstateerd dat er 
behoefte is aan cle ontwikkeling van het AB tot een breder platform over volksgezondheids
vraagstukken. Daarmee zou het AB ook gaan functioneren als gezondheids-counterpart voor het 
Regionaal College van Burgemeesters en hun oriëntatie op veiligheid. Daarnaast werden al in 2008 
de uitvoeringstaken op het gebied van de jeugdzorg gemandateerd aan de algemeen directeur van de 
GGD Rotterdam-Rijnmond en hadden de bestuurders de ambitie om te komen tot een integraal 
jeugdbeleid, waarin jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn op een meer 
samenhangende wijze worden geadresseerd en waarbinnen -onder eerbiediging van de lokale 
autonomie- wordt gestuurd op de verbinding van lokale en stadsregionale taken en 
verantwoordelijkheden. 
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de rollen van de bestaande bestuurlijke gremia 
werden geëvalueerd. Daarna is besloten om met ingang van mei 2010 het AB van de OGZRR en de 
commissie Jeugdzorg en Sociaal beleid vanuit de Stadregio deels overlappend te laten vergaderen in 
een platformgedeelte waarin volksgezondheid- en jeugdbeleidbrede onderwerpen worden behandeld. 
Eenzelfde structuur met een platformgedeelte is doorgevoerd in het overleg met de ambtenaren ter 
voorbereiding van het bestuurlijk overleg. 
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Basistaken 
Geleverde prestaties in 2010 

In de OGZRR-begroting 2010 zijn de basistaken beschreven inclusief de te leveren prestatie. 
In onderstaande tabel wordt per product de prestatie weergegeven per gemeente. Van de 
prestatiegegevens worden vervolgens in de tekst daarna behalve aantallen zo veel mogelijk ook 
uitgebreide toelichtingen gegeven. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar en 
wordt aangegeven hoe de realisatie verloopt ten opzichte van de planning in de begroting 2010 van 
de OGZRR. Ook wordt daar waar mogelijk een vergelijking met de realisatie van 2009 en het eerste 
halfjaar 2010 gemaakt.. 
Omdat niet altijd concrete prestaties zijn afgesproken in de begroting 2010 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 (zowel halfjaarcijfers van 2009 en 2008 als ook 
de jaarcijfers van 2009) een goed 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 als 
percentage is benoemd. Daarom worden in die gevallen ook bij de realisatiecijfers de percentages 
opgenomen zodat een vergelijking tussen realisatie en begroting dan toch mogelijk blijft. 

Voor de ZHE-gemeenten geldt dat zoveel mogelijk alle prestatiegegevens van de basistaken ook 
verantwoord worden op het niveau van de gemeente. Omdat in de oude begrotingen van de GGD-
ZHE niet altijd is vastgelegd over welke prestatiegegevens bij ieder product verantwoording afgelegd 
dient te worden is ervoor gekozen om, daar waar het basistakenpakket van de voormalige GGD-ZHE 
samenvalt met de GGD-RR, in ieder geval de prestatiegegevens te verantwoorden zoals deze ook 
voor de andere onder de GGD-RR vallende gemeenten gelden. Tevens is van de plusproducten voor 
de voormalige GGD-ZHE-gemeenten een verantwoording per gemeente opgenomen. Omdat de 
GGD-ZHE soms op een andere wijze (in totaal en niet per gemeente) of op andere prestaties 
registreerde is een vergelijking met 2009 en eerder niet altijd mogelijk. In die zin is 2010 een 
overgangsjaar. 

Productiecijfers die in positieve of negatieve zin de vastgestelde bandbreedtes passeren, kunnen 
aanleiding zijn voor nacalculatie. Dit geldt niet voor ondermeer de zogenaamde capaciteitsfuncties 
(zoals infectieziektebestrijding en medische milieukunde). Nacalculatie vindt wel plaats voor de 
basisproducten inspectie kindercentra/peuterspeelzalen en jeugdgezondheidszorg. 
• Inspectie kindercentra en peuterspeelzalen 
De aantallen te inspecteren kindercentra en peuterspeelzalen per gemeente vormen de basis voor de 
begroting. Aan het eind van het jaar wordt gerapporteerd over de daadwerkelijk uitgevoerde 
inspecties. Hier geldt een bandbreedte van 0 procent. Zodra meer of minder aantallen kindercentra en 
peuterspeelzalen per gemeente worden geïnspecteerd vindt verrekening plaats. Voor 2010 zal deze 
afrekening niet langer op percentage plaatsvinden. Vanwege de nieuwe (niet geplande) aantallen 
peuterspeelzalen wordt de afrekening van deze indicator voortaan op uren gebaseerd: de 
gezamenlijke optelsom van begrote aantallen kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen (de helft in 
verband met tweejaarlijkse inspectie) 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. De afrekening vindt plaats op basis van het teveel of te weinig 
geleverde aantal uur. Daarbij is de bandbreedte nog steeds 0%. Alles wat meer of minder wordt 
geleverd wordt verrekend. 
• Basisproducten Jeugdgezondheidszorg 
Voor de contactmomenten jeugdgezondheidszorg streeft de GGD naar een bereik van 100 procent. 
De GGD garandeert een bereik van 90 procent. Er wordt een bandbreedte gehanteerd van vijf 
procent, met de kanttekening dat over een bereik tussen 90 en 100 procent geen verrekening 
plaatsvindt. 

GGD 1 0 
Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2010 OGZRR 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 



if 

O) 
3 
a. 
i n 

s 
s I 

3D 

I 
ST 

3 
(O 

5 

co 
n 
3-

s: 
i 

3 
(O 
<D 
3 

CD 

5 
3 = 

(D 

1 
3 
a 

O 

I 
c 

a a o 

3 
»' 

(A 

■a 

f 
3 

§ II 
3
I 

5 5 

Ondersteuning bestuur aantal 
vergaderingen 
algemeen bestuur 
aantal 
vergaderingen 
ambtelijk kernteam 
aantal adviezen 
algemeen bestuur 

10 

28 

I nf orm atieverstrekki ng aantal beantwoorde 
vragen 
gezondheidslijn 

6763 78 255 456 77 153 91 128 333 544 31 31 13 20 192 53 11 520 33 3019 9782 

Beleidsadvisering adviezen per 
gemeente 

Zie toelichting per gemeente 

Gezondheidsenquête vierjaarlijkse 
rapportage 

Eind vorig jaar is voor elke gemeente een gezondheidsenquête opgeleverd 

aantal regionale 
thematische 
factsheets 

19 

Infectieziektebestrijding aantal meldingen 485 18 29 42 19 21 10 17 60 47 11 25 41 360 
aantal outbreaks 95 11 10 68 
aantal niet-
beroepsgebonden 
besmettingsaccident 
en 

124 11 40 

845 

163 
164 

Tuberculosebestrijding aantal meldingen 
van patiënten 

122 10 39 

aantal 
geregistreerde 
infecties 

90 14 15 66 

161 

155 

aantal 
cliêntcontacten 

12888 147 320 504 111 286 206 291 964 647 51 50 30 32 268 24 32 584 31 4578 17466 
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11 11 64 11 165 1265 3050 

23 40 548 2158 

Soa/hiv preventie en 
-bestrijding 

aantal mensen 
bereikt met 
voorlichting 

31222 127 23 173 323 31545 

aantal 
groepsvoorlichtingen 

131 140 

PGO groep 2 
basisonderwijs 

aantal kinderen dat 
op het PGO 
verschijnt 

6984 392 886 670 357 534 890 354 925 726 152 158 111 129 473 239 148 677 141 8101 15085 

aantal kinderen dat 
is gepland 

6808 286 748 802 366 497 789 376 933 821 155 172 111 129 495 245 148 802 140 8161 14969 

percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

103 137 118 84 98 107 113 94 99 88 98 92 100 100 96 97 100 84 101 99 101 

Vaccinatie 9 jaar Percentage 9-
jarigen dat is 
gevaccineerd 
DTP 
BMR 

83 
Zie 

R'dam 78 87 70 92 98 74 85 105 90 100 79 89 92 100 100 106 
83 Zie 

R'dam 
78 90 75 91 98 73 84 106 90 100 79 90 94 100 100 106 

88 
88 

91% 
91% 

97% 
97% 

aantal 9-jarigen dat 
is gevaccineerd 
DTP 
BMR 

6205 
Zie 

R'dam 584 724 290 472 832 279 766 766 167 192 120 144 416 227 148 862 167 
6145 Zie 

R'dam 
581 721 286 466 827 275 764 769 168 194 120 145 421 223 149 867 16 

7156 
6992 

13361 
13137 

PGO groep 7 
basisonderwijs 

aantal kinderen dat 
op het PGO 
verschijnt 

7714 304 820 901 391 687 833 363 1085 1009 219 140 186 226 571 161 177 956 140 9210 16924 

aantal kinderen dat 
is gepland 

6808 286 748 802 366 497 789 376 933 821 223 140 186 227 645 161 177 1016 140 8575 15383 
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percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

113 106 110 112 107 138 106 97 116 123 98 100 100 100 88 100 100 94 100 107 110 90% 

Contactmoment speciaal 
onderwijs 4-19 jaar 

aantal kinderen dat 
op het PGO 
verschijnt 

3824 75 54 138 292 223 212 491 1485 5309 

aantal kinderen dat 
is gepland 

3824 75 54 138 292 223 212 491 1485 5309 

percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

100 100 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 100 100 nvt 100 100 nvt 100 nvt nvt 100 100% 100% 

PGO VOI (V02 in ZHE) aantal kinderen dat 
op het PGO 
verschijnt 

2476 18 483 474 244 855 459 73 83 286 536 485 681 812 5566 8042 

aantal kinderen dat 
is gepland 

7148 18 736 892 311 747 562 389 827 1111 569 567 769 1011 8584 15732 

percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

35 100 66 53 78 114 82 19 10 26 nvt 94 nvt nvt 86 89 nvt 80 nvt 65% 51% 90% 

Onderzoek op indicatie 
BO/VO 

aantal onderzoeken 
op indicatie 
basisonderwijs/ 
voortgezet onderwijs 

10786 69 282 821 248 366 449 313 704 761 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 4013 14799 

Netwerken aantal netwerken op 
het basisonderwijs 
en voortgezet 
onderwijs waarin de 
JGZ participeert 

222 16 32 122 343 

Sociaal-medische 
advisering JGZ 

aantal uren besteed 
aan voorlichtingen 
en adviezen 

159 12 17 10 16 18 21 15 28 22 56 239 398 
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Terugkoppeling 
monitorgegevens 

aantal scholen dat 
een rapport heeft 
ontvangen, 
waarmee 
terugkoppelings-
gesprek heeft 
plaatsgevonden 

46 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 29 75 
(100%) 

Technische hygiënezorg actuele lijst 
voorzieningen 

aanwezig 

aantal adviezen en 
consultaties hygiëne 

254 

aantal adviezen en 
consultaties 
legionella 

16 

13 12 13 17 15 10 114 368 

19 

Inspectie kinderopvang 
gastoudergezinnen 
en peuterspeelzalen* 

aantal 
geïnspecteerde 
kindercentra per jaar 

260 10 21 47 24 11 31 25 55 34 14 304 

aantal geplande 
kindercentra per jaar 

400 17 42 52 22 17 47 24 54 34 15 28 392 

% geïnspecteerde 
kindercentra per jaar 

65 59 50 90 109 65 66 104 102 100 56 60 100 33 60 50 75 50 50 78 

aantal 
geïnspecteerde 
peuterspeelzalen 
per twee jaar 

13 10 

aantal geplande 
peuterspeelzalen 
per twee jaar 

208 13 10 22 17 11 

% geïnspecteerde 
peuterspeelzalen 
per twee jaar 

125 17 20 100 200 

564 

792 

65 

23 

132 
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aantal geplande 
gastoudergezinnen 

aantal 
geïnspecteerde 
gastoudergezinnen 

1054 58 147 132 77 80 173 53 106 123 31 44 13 21 84 29 20 177 33 1401 

% geïnspecteerde 
gastoudergezinnen 

nvt 

2455 

Medische milieukunde aantal meldingen 350 29 25 19 13 135 

aantal adviezen 372 16 78 

485 600 
450 250 

(Minimale) vangnetfunctie Meldingen LZN in 
behandeling** 

2657 132 94 99 124 10 28 11 54 580 3237 

Coördinator kleinschalige 
incidenten en zeden 

aantal afgehandelde 
casussen 

10 

* Vanwege de nieuwe (niet geplande) aantallen peuterspeelzalen wordt de afrekening van deze indicator voortaan op uren gebaseerd: de gezamenlijke optelsom van begrote aantallen 
kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen (de helft ivm tweejaarlijkse inspectie) en gastouders maal het aantal norm-uren voor deze inspecties wordt afgezet tegen het totaal aan gerealiseerde uren 
voor inspecties van kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en gastouders. Afrekening vindt plaats op basis van het aantal te veel of te weinig geleverde inspecties (op basis van norm-uren). Daarbij 
is de bandbreedte nog steeds 0%. Alles wat meer of minder wordt geleverd, wordt verrekend. 
" Cursieve getallen zijn de totale aantallen meldingen bij de lokale zorgnetwerken. De minimale vangnetfunctie zit verwerkt in de getallen voor de meldingen LZN. 
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Toelichtingen 

Ondersteuning bestuur, informatieverstrekking en beleidsadvisering. 
Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn er in het eerste half jaar minder vergaderingen geweest dan 
gepland. In het tweede halfjaar zijn behalve de formele AB-vergaderingen ook nog een aantal extra 
vergaderingen geweest van de bestuurlijke werkgroep uit het AB die als opdracht had te komen tot 
een breed gedragen definitief voorstel voor de begroting 2011 voor zowel GGD als CJG en tot een 
voorstel voor de bestuurlijke inrichting van het CJG. Deze werkgroep kwam drie maal bijeen met 
afsluitend een plenair bestuurlijk overleg. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen vond op 20 mei de eerste vergadering "nieuwe stijl" plaats waarin 
het portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg van de Stadsregio en het Algemeen Bestuur van de 
OGZRR aansluitend en deels overlappend vergaderen. In het overlappende deel komen dan de 
onderwerpen aan de orde die zowel de wethouders Volksgezondheid, de OGZRR als de wethouders 
Jeugd raken. Dit betreft vooral de aansturing van het CJG en de daarmee samenhangende 
onderwerpen. 
Het ambtelijk kernteam heeft wel in het normale ritme doorvergaderd. De begroting 2011, de 
uitplaatsing van de JGZ, de bestuurlijke aansturing van het CJG en de samenwerking met het platform 
en de ambtenaren Jeugd waren de belangrijkste onderwerpen. 

Aantal uren beleidsadvisering 
Gemeente Begroot 2010 Realisatie 2010 

Rotterdam 1164 1290 
Albrandswaard 43 116 
Barendrecht 86 60 
Capelle a/d Ussel 131 25 
Krimpen a/d Ussel 58 
Ridderkerk 90 59 
Lansingerland 96 25 
Maassluis 63 64 
Schiedam 151 132 
Vlaardingen 143 155 
Totaal 2025 1935 

Behalve de inzet van bovenstaande uren is er in totaal meer aan uren beleidsadvisering besteed dan 
begroot. Deze uren zijn niet direct toe te rekenen aan één gemeente en komen daarom niet terug in 
bovenstaand overzicht. Het gaat dan om de GGD-uren die besteed zijn aan de CJG-begroting en de 
decentrale JGZ huisvestingkosten voor de regio, het governance-vraagstuk voor het CJG en de 
uiteindelijke vormgeving van de Raad voor het Publiek Belang. Daarnaast is veel tijd besteed aan het 
ondersteunen en begeleiden van regiogemeenten bij de beleidsontwikkelingen rond de 
beleidsagenda/IKW en decentralisatie Jeugdzorg en afgeleide trajecten, zoals het formuleren van 
beleidskernboodschappen in de lokale VTV-rapporten. In totaal kwam dit neer op meer dan 2200 uur 
extra inzet bovenop de hierboven verantwoorde 1935 uur. 

Inzet uren beleidsadvisering 
Albrandswaard Advies over levering plusproducten uit oude middelen en gezamenlijke 

subsidie-aanvraag "Preventiekracht dichtbij huis" bij ZonMW. 
Presentatie en leiding mini-conferentie over nieuwe nota openbare 
gezondheidszorg incl. SENSE-bus en deelpresentatie over 
kinderopvanginspecties en Advies over Take Care en Eigen Kracht 
conferentie. Voorbereidingsuren bijeenkomst centrumgemeenten. 

Barendrecht Advies en informatie over Gezonde School voortgang en vervolg en 
aanvraag projectsubsidie "Preventiekracht dichtbij huis" bij ZonMW. 
Voorbereidingsuren bijeenkomst centrumgemeenten. 

Capelle a/d Ussel Advies vervolg Gezonde School, Eigen Kracht conferentie, CtC en 
wijkactieplan. Voorbereidingsuren bijeenkomst centrumgemeenten. 
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Krimpen a/d Ussel Informatieverzameling over het Geheim van Goeree voor Krimpen. 
Voorbereidingsuren bijeenkomst centrumgemeenten. 

Ridderkerk Advies alcohol en jeugd en aanvraag voor gezamenlijk project 
"Preventiekracht dichtbij huis" bij ZonMW. Advies over VTV-rapport. 
Voorbereidingsuren bijeenkomst centrumgemeenten. 

Lansingerland Advies en afronding project vroegsignalering. Voorbereidingsuren 
bijeenkomst centrumgemeenten. 

Maassluis Advisering pluspakket o.a. genotmiddelen, JMR, Eigen Kracht
conferentie, CtC en Overgewicht. 
Participatie in ELO project beweegkuur t.b.v. NWN. 
Bijwonen bijeenkomst Sport en Zorg. 

Schiedam Advies pluspakket jeugd en emotionele problemen Participatie in ELO 
project beweegkuur t.b.v. NWN, Bijwonen bijeenkomst Sport en Zorg. 

Vlaardingen Advies over vervolg pluspakket 2011, Gezonde School en bijeenkomst 
schoolbesturen Gezonde School. 
Advies over extra pluspakket en pluspakket Jeugd. 
Participatie in ELO project beweegkuur t.b.v. NWN. 
Bijwonen bijeenkomst Sport en Zorg. 

Gezondheidsenquête en thematische factsheets 
De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is tijdens een congres op woensdag 
17 maart gepresenteerd aan alle bestuurders van de regiogemeenten. In deze VTV is te lezen hoe 
gezond de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn. Ook heeft de GGD 
vanaf die datum de website www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl. Hiermee zijn de 
gezondheidsgegevens in de regio Rotterdam-Rijnmond ook digitaal te raadplegen. 
Het is voor het eerst dat een grootstedelijke gezondheidsdienst op brede schaal de volksgezondheids-
gegevens per regio- en deelgemeente heeft gerangschikt. Voor alle negentien regiogemeenten en 
veertien Rotterdamse deelgemeenten in het werkgebied van de GGD zijn rapporten opgesteld. Elk 
rapport bevat kernboodschappen over de aanpak van de volksgezondheid. Deze boodschappen zijn 
gebaseerd op de onderzoeksresultaten in de betreffende regiogemeenten. Op basis van deze up-to-
date informatie op maat hebben regio- en deelgemeenten inzicht in de huidige situatie van de 
gezondheid van de inwoners. Met deze input kunnen regiogemeenten hun toekomstig gezondheids
beleid vormgeven via gemeentelijke visies, gezondheidsnota's en uitvoeringsplannen. 
In elk rapport is een vergelijking gemaakt met andere regio- en deelgemeenten en/of met landelijke 
cijfers. Door de lancering van www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl kunnen gemeenten hun 
eigen gezondheidscijfers ook zelf vergelijken met de cijfers van andere regio- en deelgemeenten. Uit 
de verschillende rapporten blijkt dat er verschillen in gezondheid zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond, 
bijvoorbeeld in de mate waarin mensen zich gezond voelen of het gebruik van alcohol. Maar er zijn 
ook overeenkomsten. Zo is overgewicht overal een belangrijk probleem. 
De regionale VTV is de regionale variant van de landelijke VTV, die elke vier jaar door het RIVM wordt 
opgesteld. Deze VTV is de basis voor het landelijk gezondheidsbeleid. Het RIVM heeft ook 
bijgedragen aan de regionale VTV voor Rotterdam-Rijnmond. 
De thematische factsheets (o.a. over eenzaamheid, huiselijk geweld, meting van bewegen etc.) 
zouden in het najaar worden opgeleverd. Echter, hier tussendoor kwam de opdracht om een factsheet 
voor ouderen te maken die voor elke gemeente op maat toegesneden zou worden. Het maken van 
deze factsheet, die in het eerste kwartaal van 2011 zal worden opgeleverd, heeft zoveel meer tijd 
gekost dat de "gewone" thematische factsheets zijn vertraagd. Wel is het de bedoeling deze 
achterstand in te halen en in de eerste helft van 2011 alsnog alle factsheets op te leveren. 
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Infectieziektebestrijding 
In 2010 werden 845 meldingen van infectieziekten gedaan (2009:1868). Het verschil van 1023 
meldingen minder bestaat in hoofdlijnen uit ruim 100 meldingen HBV minder, 275 meldingen 
kinkhoest minder en ruim 400 meldingen van H1N1 in 2009. De afname van HBV-meldingen wordt 
verklaard door het project China aan de Maas in 2009, dat veel HBV vaststelde bij Chinezen. De 
vermindering van kinkhoestmeldingen valt binnen de grote pieken en dalen die jaarlijks worden gezien 
in de kinkhoest meldingen. De H1N1-epidemie viel bijna geheel in 2009, in de regio GGD Rotterdam-
Rijnmond werden geen meldingen meer gedaan in 2010. Voor zowel het hepatitis B-project als voor 
de H1N1 is in 2009 extra personeel ingehuurd. 

In 2010 werden in totaal 163 meldingen van uitbraken gedaan (2009:108). Hoewel het verschil niet 
groot is zijn er duidelijk andere accenten binnen deze meldingen: uitbraken luchtweginfecties ruim 20 
minder en voor het overige meer uitbraken van maagdarminfecties. Wat betreft instellingen die 
uitbraken melden: meer verpleeg- en verzorgingshuizen en meer kindercentra hebben dit jaar 
uitbraken gemeld dan in 2009. De uitbraken van luchtweginfecties worden verklaard door de H1N1-
epidemie in 2009 en de daarbij verhoogde alertheid op luchtweginfecties. De uitbraken van 
maagdarminfecties in 2010 worden veroorzaakt door met name toename van Norovirusinfecties. 

In 2010 werden meer besmettingsaccidenten afgehandeld dan begroot. Deze afhandeling bestaat 
voor een groot deel (25) uit beoordelingen van infectieziekterisico's bij zedenincidenten. Ook in 2009 
was reeds sprake van een toename (19) van zedenincidenten. 

Aantal meldingen infectieziektebestrijding 
Gemeente Heel jaar 

2010 
Half jaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Half jaar 
2008 

Rotterdam 485 231 987 229 508 
Albrandswaard 18 10 30 
Barendrecht 29 21 58 27 
Capelle a/d Ussel 42 18 129 37 54 
Krimpen a/d Ussel 19 38 21 
Ridderkerk 21 11 33 21 
Lansingerland 10 35 35 
Maassluis 17 57 19 
Schiedam 60 24 70 19 85 
Vlaardingen 47 21 18 14 46 
Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

11 

25 11 

41 25 

413 206 219 

Totaal 845 412 1868 543 1042 
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Aantal outbreaks 
Gemeente Heel jaar 

2010 
Half jaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Halfjaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 95 64 72 32 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 11 
Krimpen a/d Ussel 
Ridderkerk 
Lansingerland 1 

2 
7 
6 

nb 

Maassluis 
Schiedam 
Vlaardingen 10 
Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

12 

Nb nb 

Totaal 163 115 108 23 59 

Tuberculosebestrijding 
Het aantal cliëntcontacten is het afgelopen jaar licht afgenomen. Er is een dalende tendens in 
patiëntenaantallen waarneembaar. Tuberculose is wereldwijd nog steeds een ernstige en veel 
voorkomende ziekte met hoge sterftekans. Immigratie en reizen vormen een blijvend risico voor import 
van de ziekte in Nederland. Het blijft daarom belangrijk om te investeren in een goed functionerend 
bestrijdingsapparaat. 

Aantal meldingen patiënten 
Gemeente Heel jaar 

2010 
Half jaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Half jaar 
2008 

Rotterdam 122 58 136 68 52 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 10 
Krimpen a/d Ussel 
Ridderkerk 
Lansingerland 
Maassluis 
Schiedam 10 
Vlaardingen 1 

nb Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

nb nb 

Totaal 161 78 164 86 59 
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Aantal geregistreerde infecties 
Gemeente Heel jaar 

2010 
Halfjaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Half jaar 
2008 

Rotterdam 90 45 165 100 147 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 10 
Krimpen a/d Ussel 
Ridderkerk 
Lansingerland 4 

0 
17 
11 
2 

Maassluis 
Schiedam 14 10 
Vlaardingen 
Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 15 
Westvoorne 

0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 

13 
0 

11 

Totaal 155 91 210 126 196 

Aanpassing begrote aantallen Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding 
Op basis van actuele ontwikkelingen zijn de aantallen in de regiobegroting 2010 (die in maart 2009 
werd opgesteld) in de loop van het jaar nog bijgesteld voor de definitieve interne GGD-begroting 2010 
(die eind 2009 gereed was). Om verwarring in rapportages te voorkomen is het voorstel om de 
begrote aantallen gelijk te trekken zodat de aantallen in de regiobegroting worden bijgesteld. In grote 
lijnen komt het erop neer dat de verwachte aantallen in de meeste gevallen iets naar beneden worden 
bijgesteld. 

Infectieziektebestrijding 

Tuberculosebestrijding 

aantal meldingen 

aantal outbreaks 

aantal niet-
beroepsgebonden 
besmettingsaccidenten 
aantal meldingen van 
patiënten 
aantal geregistreerde 
infecties 
aantal cliêntcontacten 

aantal longfoto's 

aantal mantouxtesten 

aantal BCG-vaccinaties 

Nieuw aantal 
begroot 

1350 

80 

135 

160 

200 

23000 

11000 

4000 
1800 

Oorspronkelijk 
begroot 

1350 

90 
125 

140 

350 

25000 

15000 

5000 

2000 

Soa/HIV preventie en bestrijding 
De cijfers van de basisproducten voor Soa/hiv-preventie en -bestrijding worden met name bepaald 
door de jongeren die gezien zijn bij de ROC's en bij een zomerfestival in Schiedam. 
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PGO BAO groep 2 / PGO BAO groep 7 / PGO VO klas 1 / Contactmoment speciaal onderwijs 4-
19 jarigen / Onderzoek op indicatie/ Sociaal medische advisering jeugdgezondheidszorg / 
Vaccinatie 9-jarigen 
Tot de uniforme contactmomenten behoren de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) groep 2 
BAO, de vaccinatie 9 jaar, de PGO groep 7 BAO, de PGO klas 1 VO en de 4-19 jarigen in het 
speciaal onderwijs (SO). Voor de uniforme contactmomenten geldt dat de GGD in de begroting een 
bereik heeft gegarandeerd van 90 procent. Voor de uniforme contactmomenten is in de begroting van 
de OGZRR afgesproken dat verrekening plaatsvindt wanneer het bereik niet wordt gehaald, met een 
bandbreedte van vijf procent waarbij tussen de 90 en 100% geen verrekening plaatsvindt. Concreet 
wordt er dus verrekend wanneer het bereik boven de 100% uitkomt of wanneer het bereik lager 
uitkomt dan 85%. Hieronder wordt het gerealiseerde bereik van de uniforme contactmomenten 
weergegeven. 

■a 
2 
o. 

o 

§ 

PGO 
groep 

2 
BAG 

137% 118% 84% 98% 113% 94% 107% 103% 99% 88% 98% 92% 100% 100% 96% 97% 100% 84% 101% 

vaccin 
atie9 
JSSL 

83% 78% 88% 72% 98% 74% 92% 83% 84% 105% 90% 100% 79% 89% 93% 100% 100% 106% 88% 

PGG 
groep 

7 
BAG 

106% 110% 112% 107% 106% 97% 138% 113% 116% 123% 98% 100% 100% 100% 88% 100% 99% 94% 100% 

PGG 
klasl 

VO 

100% 66% 53% 78% 82% 19% 114% 35% 10% 26% 80% 94% 89% 89% 86% 89% 89% 80% 94% 

SG4-

19 
jarige 

n 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100°/, 

De vetgedrukte aantallen zijn reden voor verrekening. Bij het uniform contactmoment VOI geldt dat 
niet alle gemeenten een VO-school of -klas in hun gemeente hebben (zie de oranje gearceerde 
cellen). In dat geval is de volgende regel gehanteerd: voor Bernisse is uitgegaan van het 
realisatiecijfer van Spijkenisse, voor Westvoorne is uitgegaan van het realisatiecijfer van Brielle en 
voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee geldt het realisatiecijfer dat in de gemeente Middelharnis 
als uitgangspunt is genomen. Voor het uniform contactmoment speciaal onderwijs 4-19 jaar (blauw 
gearceerde cellen) geldt (net als voorgaand jaar) dat, omdat niet alle gemeenten een school voor 
speciaal onderwijs binnen hun grenzen hebben, wordt uitgegaan van het gemiddelde percentage voor 
het hele werkgebied van de OGZRR (in dit geval 100%). 

In de tabel hieronder wordt weergegeven wat dit in financiële zin betekent voor elke gemeente. 
Een negatief bedrag (groen gearceerde cel) betekent dat de desbetreffende gemeente geld terugkrijgt 
voor het niet realiseren van het normbereik (90%). Een positief bedrag (rood gearceerde cel) betekent 
dat de gemeente moet betalen in verband met de realisatie van een hoger bereik. 
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ra 

14.638 

-107 
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15.459 

-810 
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■18.809 

■11.346 :-470 

3̂ w 

-875 

2.354 
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3.992 

-1.652 

-714 

-17.716 

-18.430 

4.561 
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5.080 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

s 

-156 

12.461 

- 48.364 

- 36.059 
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16.018 

-34.022 

-17.307 

-648 

-648 

-28 

-28 

O 

-1.217 

242 

-3.747 

0 -4.722 

235 

Een volledig overzicht van de nog te betalen bedragen voor JGZ staat in bijlage 1. 

Algemeen 
Integriteit schoolgegevens: om de Wet publieke gezondheid succesvol te kunnen uitvoeren is 
het voor het CJG van essentieel belang dat voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg-
taken ieder kind aan de juiste klas, school en vestigingslocatie gekoppeld is. Alleen zo kan 
informatie afdoende uitgewisseld worden tussen de JGZ-organisaties en scholen en alleen zo 
kunnen jongeren klassikaal worden opgeroepen. Dit is een voorwaarde voor het met een hoog 
bereik bieden van een goede gezondheidszorg voor de jeugd. Momenteel ontbreekt een 
koppeling tussen mutaties van leerlinggegevens en KIDOS. Hierdoor is een betrouwbare 
match tussen de klassenlijsten en de kindgegevens in KIDOS nog niet mogelijk. De 
consequentie hiervan is dat er een zekere mate van onbetrouwbaarheid/variatie zit in deze 
rapportage ten aanzien van het aantal leerlingen per leeftijdscohort. De verantwoordelijkheid 
voor de (tijdige) aanlevering van betrouwbare gegevens ligt echter buiten de invloedssfeer van 
het CJG. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen c.q. de afdeling leerplichtzaken. Sinds 
kort worden de benodigde gegevens voor alle leerlingen opgeslagen in het BRON-bestand 
(Basisregistratie Onderwijsnummer). Het CJG (de Jeugdgezondheidszorg) heeft op dit 
moment geen toegang tot het BRON-bestand. Toegang tot leerlinggegevens uit het BRON-
bestand zal het probleem van tijdige en betrouwbare leerlinggegevens naar verwachting van 
GGD Nederland direct (grotendeels) verhelpen. GGD Nederland, VNG en Actiz pleiten 
daarom in een brief (april 2010) aan de voormalige minister voor Jeugd en Gezin voor 
toegang tot het BRON-bestand voor de JGZ. Hiervoor is een aanpassing in de wet nodig. 
Deze kan vanuit het ministerie van VWS geïnitieerd worden. In dit kader stelt het CJG voor 
dat de dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam en de GGD 
Rotterdam-Rijnmond het initiatief nemen om via hun landelijk netwerk deze wetswijziging c.q. 
directe toegang tot het BRON-bestand mogelijk te maken. 
Het CJG is in de tussentijd, vooruitlopend op deze wetswijziging, in gesprek met de afdeling 
leerlingzaken van de gemeente Rotterdam, ter zake het maken van afspraken over het 
verkrijgen van tijdige en betrouwbare leerlinggegevens. Voor de regiogemeenten worden nog 
aparte afspraken gemaakt. 
Schooljaar 2009-2010: zoals toegezegd in de voorgaande halfjaarrapportage 2010 worden in 
het kader van de transparantie ook de bereikcijfers schooljaar 2009-2010 toegevoegd. 
Hierdoor wordt duidelijk welk percentage van de jeugdigen in het schooljaar 2009-2010 gezien 
c.q. bereikt is. Op basis hiervan wordt duidelijk of de afgesproken prestatie-indicator van 90% 
bereik gehaald is. Aandachtspunt: het percentage bereik schooljaar 2009-2010 is gebaseerd 
op de vertrekcijfers aan het begin van het schooljaar. In de loop van het schooljaar vinden er 
echter mutaties plaats door in- en uitverhuizingen en klassenwisselaars. Dit veroorzaakt 
onder andere de variatie in de afgesproken bereikpercentages van 90%. 
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Contactmomenten SO: de productie van het aantal kinderen dat op het SO-onderzoek/OOI 
verschijnt kan door registratieproblematiek rondom invoer in KIDOS niet betrouwbaar uit het 
KIDOS gehaald worden. De huidige cijfers zijn gebaseerd op personele inzet van de 
professionals. Momenteel wordt samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond een nieuwe visie 
ontwikkeld over de toekomstige rol van het CJG, naast de reeds aanwezige expertise in het 
speciaal onderwijs. Medio april 2011 is dit visietraject afgerond. In dit ontwikkeltraject zal extra 
aandacht besteed worden aan een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier van registreren 
in KIDOS. 
No show: 
Het no-showpercentage voor de regio Stad Rotterdam en de andere regio's (exclusief ZHE) 
bedroeg voor het schooljaar 2009-2010 36% respectievelijk 31%. In de begroting voor het 
schooljaar 2009-2010 was het uitgangspunt 10%. In het voorjaar van 2010 is in het kader van 
het terugdringen van de no-show gestart met de volgende maatregelen: 
• Implementatie van cliëntenplanning in KIDOS waardoor lege plekken vanwege verzetten 

van afspraken door ouders snel en makkelijk kunnen worden volgepland. 
• Het vooraf maken van een bureauplanning in KIDOS per discipline voor het 1ste en 2de 

kwartaal 2010 om cliëntenplanning schooljaar 2009-2010 te kunnen realiseren. 
• Het loskoppelen van medewerkers aan een specifieke school voor het verzetten van 

afspraken waardoor ook efficiënter gepland kan worden. 
• Het verhogen van het oproeppercentage per dagdeel, per CJG-locatie gerelateerd aan de 

no-show van de betrokken CJG-locatie. 
SMA: is een collectieve activiteit. Aantallen op collectief (school)niveau kunnen niet in KIDOS 
(kindniveau) geregistreerd worden. De huidige cijfers zijn gebaseerd op personele inzet van 
professionals. 

Rotterdam 

PGO groep 2 en groep 7 basisonderwijs 
Eind 2009 werd het CJG in oprichting geconfronteerd met een forse achterstand met betrekking tot 
zowel de afronding van het schooljaar 2008-2009 als de productrealisatie van het schooljaar 2009-
2010. Het gemiddeld bereik kwam toen uit op ongeveer 50%. Door een stevige bijsturing van het 
management en een intensiveringstraject, met behulp van onder andere de inzet van mobiele teams, 
zijn de achterstanden van het schooljaar 2008-2009 begin 2010 ingelopen en is het schooljaar 2009-
2010 met een bereik van ruim meer dan 90% positief afgesloten. Daarnaast heeft eerdergenoemde 
inspanning in 2010 geresulteerd in een enorme toename in productiviteit van ongeveer 50% (eind 
2009) naar een gemiddelde productrealisatie van ruim meer dan 100%. 

PGO VOI voortgezet onderwijs 
In 2010 verschilde de werkwijze in de 1ste klas voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 
(1s ,e helft 2010) van die voor het schooljaar 2010-2011 (2de helft 2010). 
Voor het schooljaar 2009-2010 werd voor de 1s ,e klas leerlingen de afspraak gemaakt dat alleen de 
aandachtskinderen voor een PGO opgeroepen worden. Het aantal PGO's dat uitgevoerd moet worden 
op het voortgezet onderwijs is gebaseerd op het aantal APF's dat door de sectie JM&O cluster 
jeugdbeleid van de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt aangeleverd. De aanname is 30%. De afgelopen 
jaren bleek deze aanname te hoog. In september jl. heeft ter bepaling van de definitieve product
realisatie (bereik) een vergelijking plaatsgevonden tussen de registratiegegevens (APF) van de sectie 
en KIDOS van het CJG. Uit deze vergelijking blijkt dat het werkelijke aantal kinderen dat in het 
schooljaar 2009-2010 gezien moest worden op basis van de APF aanzienlijk onder de aanname van 
30% ligt. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de Jeugdmonitor Rijnmond (JMR) niet bij alle 
scholen van voortgezet onderwijs wordt afgenomen. De realisatie van het aantal PGO's in het 
voortgezet onderwijs ligt echter hoger dan het aantal APF's dat is aangemaakt. Deze hogere 
productrealisatie schooljaar 2009-2010 (132%) kan verklaard worden door verwijzingen uit het ZAT 
(met name op scholen die niet deelnemen aan de JMR) en aanvragen voor onderzoek via de 
leerkrachten. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het CJG alle "APF"-
leerlingen heeft gezien en hierdoor de productie voor het voorgezet onderwijs, schooljaar 2009-2010, 
is gerealiseerd. 
Het preventief onderzoek 1ste klas voortgezet onderwijs werd in de 2de helft 2010, schooljaar 2010-
2011, conform het basistakenpakket uitgevoerd. Dit betekent dat in de Rotterdam conform de 
werkwijze in de regio, alle 1ste klas leerlingen (6621) voor een PGO werden oproepen. De 
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productrealisatie in de 2de helft 2010 is 29% (770) in plaats van 40% (2648). Dit is conform 
voorgaande jaren. De verklaring hiervoor is dat pas in het 4de kwartaal de JMR kan worden 
afgenomen bij de leerlingen in de 1s,e klas. Dit betekent dat het daadwerkelijk zien van deze leerlingen 
voor een preventief gezondheidsonderzoek eind 2010 c.q. begin 2011 van start gaat. 

Barendrecht. Albrandswaard en Ridderkerk 

Algemeen 
Eind 2009 werd het CJG in oprichting ook in de regio BAR geconfronteerd met een forse achterstand 
met betrekking tot zowel de afronding van het schooljaar 2008-2009 als de productrealisatie van het 
schooljaar 2009-2010. Voor de BAR-gemeenten kwam de gemiddelde productrealisatie 2009 voor de 
producten PGO 2 en PGO 7 uit op 75%. Door een stevige bijsturing van het management en een 
intensiveringstraject, met behulp van onder andere de inzet van mobiele teams, zijn de achterstanden 
van het schooljaar 2008-2009 begin 2010 ingelopen en is het schooljaar 2009-2010 met een bereik 
van gemiddeld 92% positief afgesloten. Daarnaast heeft eerdergenoemde inspanning in 2010 
geresulteerd in een enorme toename in productiviteit van ongeveer 75% (eind 2009) naar een 
gemiddelde van meer dan 100%. 

Barendrecht 
• PG02 2010: 118% (PG02 schooljaar 2009-2010: 80%) 
• PG07 2010: 110% PG07 schooljaar 2009-2010: 100%) 
• PGO VOI schooljaar 2009-2010:111% (vanwege inhalen achterstand schooljaar 2009-2010 

2de helft 2009). PGO VOI 2010: 66%. De productrealisatie in de 2de helft 2010 komt lager uit 
vanwege het feit dat pas in het 4de kwartaal de JMR kan worden afgenomen bij de leerlingen 
in de 1ste klas. Dit betekent dat het daadwerkelijk zien van deze leerlingen voor een preventief 
gezondheidsonderzoek eind 2010 c.q. begin 2011 van start gaat. 

Albrandswaard: 
• PG02 2010: 137% (PG02 schooljaar 2009-2010: 82%) 
• PG07 2010: 106% (PG07 schooljaar 2009-2010:101 %) 

Ridderkerk 
PG02 2010: 107% (PG02 schooljaar 2009-2010: 95%) 

• PG07 2010: 138% (PG07 schooljaar 2009-2010: 100%) 
• PGO VOI 2010 114% (PGO VOI schooljaar 2009-2010:101%) 

Lansingerland, Capelle aan den Ussel, Krimpen aan den Ussel 

Algemeen 
Eind 2009 liep het CJG in oprichting ook in de regio LCK aan tegen een forse achterstand met 
betrekking tot zowel de afronding van het schooljaar 2008-2009 als de productrealisatie van het 
schooljaar 2009-2010. Voor de LCK-gemeenten kwam de gemiddelde productrealisatie 2009 voor de 
producten PGO 2 en PGO 7 uit op 83%. Door een stevige bijsturing van het management en een 
intensiveringstraject, met behulp van onder andere de inzet van mobiele teams, zijn de achterstanden 
van het schooljaar 2008-2009 begin 2010 ingelopen en is het schooljaar 2009-2010 met een bereik 
van gemiddeld 95% positief afgesloten. Daarnaast heeft eerdergenoemde inspanning in 2010 
geresulteerd in een enorme toename in productiviteit van gemiddeld 83% (eind 2009) naar een 
gemiddelde van 97%. 

Lansingerland 
PG02 2010: 113% (PG02 schooljaar 2009-2010: 92%) 

• PG07 2010:106% (PG07 schooljaar 2009-2010: 104%) 
• PGO VOI 2010: 82% (PGO VOI schooljaar 2009-2010: 88%) 

Capelle aan den Ussel 
• PG02 2010: 84% (PG02 schooljaar 2009-2010: 84%) 
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toelichting: De uitvoering PG07 is in Capelle pas in januari 2010 gestart als gevolg van de late 
beschikking van de gemeente. PG07 heeft toen voorrang gekregen in de planning, zodat de 
90% bereik hiervoor gehaald kon worden. Een van de effecten daarvan is echter wel geweest 
dat de realisatie van PG02 ietwat is achtergebleven. 

• PG07 2010: 112% (PG07 schooljaar 2009-2010: 90%) 
PGO VOI 2010: 53% (PGO VOI schooljaar 2009-2010: 91 %) 

Krimpen aan den Ussel 
PG02 2010: 98% (PG02 schooljaar 2009-2010:108%) 

• PG07 2010: 107% (PG07 schooljaar 2009-2010: 90%) 
• PGO VOI 2010: 78% (PGO VOI schooljaar 2009-2010: 93%) 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

Algemeen 
PGO 2 en PGO 7: eind 2009 liep het CJG in oprichting ook in de regio NWN aan tegen een forse 
achterstand met betrekking tot zowel de afronding van het schooljaar 2008-2009 als de 
productrealisatie van het schooljaar 2009-2010. Voor de NWN-gemeenten kwam de gemiddelde 
productrealisatie 2009 voor de producten PGO 2 en PGO 7 uit op een gemiddelde van 78%. Door een 
stevige bijsturing van het management en een intensiveringstraject, met behulp van onder andere de 
inzet van mobiele teams, is het schooljaar 2008-2009 in januari 2010 positief afgesloten. Daarnaast 
heeft eerder genoemde inspanning geresulteerd in 2010 geresulteerd in een succesvolle afsluiting van 
het schooljaar 2009-2010 (bereik gemiddeld 96%) en een productrealisatie in 2010 van gemiddeld 
105%. 
De productrealisatie van het PGO VOI in de NWN-gemeenten ligt zowel voor het schooljaar 2009-
2010 als het kalenderjaar 2010 beneden de afgesproken 90%. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn 
het inlopen van achterstanden uit voorgaande schooljaar alsmede de openstaande vacatures 
jeugdverpleegkundigen (afgelopen jaar gemiddeld 2 fte in Vlaardingen en dit jaar gemiddeld 1 fte in 
Maassluis) en de uitval van 1 fte DA gedurende bijna het hele schooljaar 2009-2010. Voor VOIII heeft 
daarom de JV alle afnames JMR voor haar rekening genomen. Tenslotte is het programma schooljaar 
2009-2010 voor alle NWN gemeenten pas in februari 2010 van start gegaan. 

Vlaardingen 
• PG02 2010: 88%. (PG02 schooljaar 2009-2010: 86%) 
• PG07 2010:123%. (boven de 100 % door inzet extra personeel in het 1e halfjaar van 2010) 

(PG07 schooljaar 2009-2010: 97%) 
• PGO VOI 2010: 26% (PGO VOI schooljaar 2009-2010: 25%) 

Toelichting 
Op de scholen waar de klassikale afnames zijn uitgevoerd, zijn niet alle (100%) 1s,e klassers 
standaard voor een preventief onderzoek opgeroepen maar op indicatie ( uitkomsten JMR en 
info KIDOS en ZAT). 
Op twee scholen van voortgezet onderwijs zijn bij de 1s,e en 3e klassers, de klassikale 
afnames van de JMR c.q. de preventieve onderzoeken niet uitgevoerd. Dit betreft het VOS 
Westwijk en het Lentiz Geuzencollege. Deze scholen doen wel mee met de JMR, maar dit 
bleek niet meer voor de zomer ingepland te kunnen worden. De leerlingen uit VO 1 en VO 3 
zijn het voorgaand schooljaar dus ook nog niet uitgenodigd op indicatie. Deze scholen zijn 
direct na de zomer ingepland voor wat betreft de klassikale afnames van de JMR en de 
gesprekken met de leerlingen uit VOI en VO 3 (schooljaar 2009-2010) zijn nu in volle gang 
maar lopen door tot in het voorjaar 2011. Het betreft dus de leerlingen die nu in het schooljaar 
2010-2011 in VO 2 en VO 4 zitten. 
Op alle VO-scholen zijn er onderzoeken op indicaties uitgevoerd in het kader van verzuim. 
In het schooljaar 2010- 2011 zijn/worden alle leerlingen uit het V01 uitgenodigd. De 
achterstand VO wordt door extra inzet personeel het 1e halfjaar 2011 ingehaald. 

Schiedam 
• PG02 2010: 99% (PG02 schooljaar 2009-2010: 95%) 
• PG07 2010:116% (PG07 schooljaar 2009-2010:103%) 
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PGO VOI 2010:10%. (PGO VOI schooljaar 2009-2010:13%) 
Toelichting 
Op twee scholen van voortgezet onderwijs zijn bij de 1ste klassers de klassikale afnames van 
de JMR c.q. de preventieve onderzoeken niet uitgevoerd. 
Op de scholen waar de klassikale afnames zijn uitgevoerd, zijn niet alle (100%) 1s le klassers 
standaard voor een preventief onderzoek opgeroepen, maar op indicatie (uitkomsten JMR en 
info KIDOS en ZAT). 
Het Stedelijk Gymnasium en de VO-school Schravelant hebben zowel in het vorige schooljaar 
als dit jaar niet meegedaan met de klassikale afnames JMR. Deze 2 VO-scholen hebben wel 
een ZAT, waar de jeugdverpleegkundige in participeert. Vanuit het ZAT zijn er wel leerlingen 
op indicatie uitgenodigd. 

Maassluis 
• PG02 2010: 94 % (PG02 schooljaar 2009-2010: 97%) 
• PG07 2010: 97% (PG07 schooljaar 2009-2010: 99%) 
• PGO VOI 2010: 19% (PGO VOI schooljaar 2009-2010: 12%) 

Toelichting 
Van de 1s,e klas voortgezet onderwijs zijn niet alle (100%) leerlingen voor een gesprek 
uitgenodigd. Alleen de leerlingen die op basis van de uitkomsten van de leerlingvragenlijst 
(JMR), informatie KIDOS en ZAT, als aandachts/risicoleerling worden aangemerkt zijn voor 
een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd. 
In het schooljaar 2010- 2011 zijn /worden alle leerlingen uit het VOI uitgenodigd. 

Zuid-Hollandse eilanden 

Algemeen 
De productrealisatie PGO V02 was in gemeenten Spijkenisse en Hellevoetsluis, schooljaar 2009-
2010, lager dan gepland. Alle leerlingen die niet zijn verschenen voor het preventief 
gezondheidsonderzoek, zijn besproken in het ZAT van de betrokken school. Op basis van de uitkomst 
van dit overleg zijn de aandachtskinderen opgeroepen voor een OOI. Voor het lopende schooljaar is 
de oproepbrief aan de ouders, ter zake van de aanwezigheid en toestemming van de ouders, 
aangepast. Deze aanpassing leidt naar verwachting tot een hoger bereik in het schooljaar 2010-2011. 
Een aandachtspunt voor het lopende schooljaar is de implementatie van KIDOS. Deze kan op basis 
van ervaring in de regio Rotterdam en NWN mogelijk leiden tot een vertraging in het productieproces. 

Bemisse 
PG02 2010: 98% (PG02 schooljaar 2009-2010 :100%) 
PG07 2010: 98% (PG07 schooljaar 2009-2010: 97%) 

5r/e//e 
PGO2 2010:92% (PG02 schooljaar 2009-2010: 95%) 
PG07 2010:100% (PG07 schooljaar 2009-2010: 100%) 
PGO V02 2010: 94% (PGO V02 schooljaar 2009-2010: 93%) 

Dirksland 
PG02 2010: 100% (PG02 schooljaar 2009-2010: 100%) 
PG07 2010: 100% (PG07 schooljaar 2009-2010: 100%) 

Goedereede 
PG02 2010: 100% (PG02 schooljaar 2009-2010:100%) 
PG07 2010: 100% (PG07 schooljaar 2009-2010:100%) 

Hellevoetsluis 
PG02 2010: 96% (PG02 schooljaar 2009-2010: 97%) 
PG07 2010: 88% (PG07 schooljaar 2009-2010: 91%) 
PGO V02 2010: 86% (PGO V02 schooljaar 2009-2010: 79%) 
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Middelharnis 
• PG02 2010: 97% (PG02 schooljaar 2009-2010: 98%) 
• PG07 2010: 100% (PG07 schooljaar 2009-2010:100%) 

PGO V02 2010: 89% (PGO V02I schooljaar 2009-2010: 88%) 

Oostflakkee 
PG02 2010: 100% (PG02 schooljaar 2009-2010: 100%) 

• PG07 2010: 99% (PG07 schooljaar 2009-2010: 99%) 

Spijkenisse 
• PG02 2010: 84%. (PG02 schooljaar 2009-2010: 82%: dit lage bereik is een erfenis van 

schooljaar 2008-2009. Aan het begin van het afgelopen schooljaar is gestart met PGO's van 
het schooljaar 2008-2009 die ingehaald moesten worden, waardoor de geplande 
productrealisatie schooljaar 2009-2010 niet is gehaald. Tevens is er enkele maanden een 
vacature jeugdarts geweest. De verwachting is dat in 2011 zowel de productie van het lopend 
schooljaar gerealiseerd wordt als het wegwerken van de opgelopen achterstand van het 
afgelopen schooljaar) 

• PGO7 2010:94% (PG07 schooljaar 2009-2010: 97%) 
• PGO V02 2010: 80% (PGO VOII schooljaar 2009-2010: 74%) 

Westvoorne 
PG02 2010: 101 % (PG02 schooljaar 2009-2010: 105%) 

• PG07 2010: 100% (PG07 schooljaar 2009-2010: 100%) 

Netwerken 

Participatie in netwerken 
Gemeente Heel jaar 

2010 
Half jaar 
2010 

Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Half jaar 
2008 

Rotterdam 222 221 221 221 257 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Ridderkerk 
Lansingerland 7 

5 
10 
15 

Maassluis 
Schiedam 12 11 12 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 16 16 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 32 32 
Westvoorne 

Geen gegevens bekend 

Totaal 343 342 280 280 329 

Terugkoppeling Monitorgegevens 
Naar aanleiding van het verschijnen van het schoolrapport van de Jeugd Monitor Rijnmond vindt er op 
alle scholen die een JMR-rapport hebben ontvangen een terugkoppelgesprek plaats. In dit gesprek 
neemt de Preventie-interventiemedewerker samen met de school onduidelijkheden en de opvallende 
gegevens van het rapport door. Op basis van de wensen en vragen van de school over de 
verschillende gezondheidsthema's bekijkt de interventiemedewerker samen met de school welke 
interventies de school kan inzetten. In onderstaande tabel zijn alle rapporten inmiddels verwerkt, ook 
die in het eerste maanden van 2011 nog zijn verwerkt over 2010. 
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Deelname JMR 

o 

i 

o 
S 
I 

Percentage 
basisscholen 
dat participeert 
in de JMR voor 
PGO-2 

76% 83% 79% 81% 73% 60% 83% 82% 79% 46% geen JMR deelname 76% 

Percentage 
basisscholen 
dat participeert 
in de JMR voor 
PGO-7 

75% 75% 68% 67% 73% 65% 83% 88% 74% 46% geen JMR deelname 74% 

Percentage 
basisscholen 
dat participeert 
in de JMR voor 
VO-1 

87% 100% 100% 80% 100% 100% 83% 100% 67% 100% geen JMR deelname 88% 

Adviezen technische hygiënezorg 
Het aantal adviezen technische hygiënezorg ligt op het niveau van de planning. Het aantal adviezen 
rond legionella ligt de eerste helft van het jaar lager dan gepland. Dit betreft een reactieve taak en is 
dus voor een groot deel afhankelijk van het aantal incidenten met legionella dat zich voordoet. 

Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen 
Eind 2009 is een schatting gemaakt van de verwachte wettelijk noodzakelijke inspecties. Op grond 
van het verwachte aantal inspecties is vervolgens begin 2010 de formatie flink opgehoogd (10 extra 
inspecteurs). Er was vooral grote onzekerheid over het aantal inspecties gastouders (nieuwe taak per 
2010). Het rijk schatte voor onze regio dit aantal op 700, dit echter met grote onzekerheid. 
De formatie aanwezig in 2010 was voldoende om de planning te kunnen realiseren. Echter het 
daadwerkelijk aantal gastouders dat zich aanmeldde bedroeg 2.440. Door de gastouders in 2010 niet 
thuis te bezoeken maar alleen op papier te toetsen was het mogelijk om alle gastouders te beoordelen 
en te registreren in het Landelijk Register. 

Omdat de schatting van het rijk qua aantal gastouders met veel onzekerheid werd gemaakt, is al eind 
2009 nagedacht over een manier om met dit risico om te gaan. Dit resulteerde in een voorstel ter 
prioritering inspecties kinderopvang en gastouders waarmee het algemeen bestuur in december 2009 
heeft ingestemd. 
Daarbij werd door de gemeenten aangegeven dat er grote behoefte bestond om aan de wettelijke 
verplichtingen te voldoen. 
Uitgangspunt van dit voorstel was: a) inspectie gastouders; b) inspectie nieuwe locaties en c) 
inspectie reguliere locaties. 
De prioriteit werd gelegd bij de inspecties van de gastouders omdat zij voor oktober 2010 in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moesten zijn ingeschreven en voor eind 2010 moesten zijn 
geïnspecteerd. Als dit niet was gebeurd moesten de vraagouders (ouders die gebruik maken van de 
gastouderopvang) hun toeslag over 2010 aan de Belastingdienst terugbetalen. 

De inspectie van gastouders bestaat uit 2 onderdelen: een papieren toetsing (toetsingskader A) en 
een daadwerkelijk bezoek (toetsingskader B). Door de landelijk enorme aantallen heeft het rijk 
besloten dat in 2010 in ieder geval elke gastouder op papier moest worden geïnspecteerd. In 2011 
moeten vervolgens de gastouders die hun kinderen niet bij de vraagouders laten opvangen ook thuis 
worden bezocht. In de planning voor 2011 zijn 2445 gastouders opgenomen die thuis worden bezocht. 
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Algemeen kan gesteld worden dat we voor alle gemeenten, met uitzondering van Goedereede en 
Bernisse, meer inspecties hebben uitgevoerd dan begroot en in de meeste gevallen ook meer dan 
gepland. 
Door het grote aantal gastouders was de GGD gedwongen te werken volgens de prioritering. Dit 
betekent dat alle gastouders minimaal een papieren toetsing hebben ondergaan, dat alle nieuwe 
locaties en alle gastouderbureaus zijn bezocht, dat niet alle wettelijk verplichte reguliere inspecties zijn 
verricht en dat vrijwel geen peuterspeelzalen zijn bezocht. 

Gemeenten worden door de inspectie voor het onderwijs (2de-lijns toezicht) gecontroleerd of deze 
voldoen aan hun wettelijke taken. De inspectie voor het onderwijs beseft dat door het grote aantal 
gastouders gemeenten in 2010 mogelijk niet aan alle wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en 
heeft dan ook aangegeven in 2010 niet te zullen acteren op het niet volledig voldoen aan de wet, mits 
kan worden aangetoond dat dit wordt veroorzaakt door het grote aantal inspecties gastouders. 

Gemeenten moeten overigens zelf de handhavingstaak goed uitvoeren. Ook hierop toetst de Inspectie 
voor het onderwijs. De uitvoering en verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt volledig bij 
gemeenten zelf, met uitzondering van de stad Rotterdam die deze taak aan de GGD heeft 
gemandateerd. 

Realisatie toezicht kinderopvang 2010 
Regio Prestatie-indicator 

Aanlal reguliere inspecties van 
kindercentra 
Aantal inspecties gastouders 

Nadere onderzoeken 
Incdentele onderzoeken 
Meldmqsonderzoeken _Ü2 
['U}V:':th<K]On,y'aeuO<}k _ 9 1 5 _ 9,5 
Totaal aanlal inspecties' 

% planning 
%peqro':nq 

Opgenomen in planning (zonder 

in begroting 

Aantal mspeclies van peuterspeelzalen 
Begroting psz (=helft van alle psz) _Li 31] 3 1 ^ H JLl _L5 _L5L 

* De tijd besteed aan de verschillende inspecties verschilt. Het totaal aantal inspecties wordt gerelateerd aan de tijd besteed aan een reguliere inspectie kinderopvang volgens de volgende verdeelsleutel: 
Reguliere inspectie kinderdagverblijf/BSO/GOB en bevindingenonderzoek= 1 
Meldingsonderzoek, nader en incidenteel onderzoek = 0,5 
(dus bijv. een meldingsonderzoek kost qua tijd de helft van de van een reguliere inspectie) 
Peuterspeelzaal: 0,77 
Gastouder A+B: 0.31 Gastouder A: 0.1 Gastouder B: 0,23 
Overleg/advies: aantal uren worden omgerekend naar reguliere inspectie (uren overleg/13) 
Dus wanneer 10 reguliere inspecties, 6 gastouders A+B, 8 meldingsonderzoeken en 5 peuterspeelzalen zijn geïnspecteerd dan is het totaal: (10*1) + (6*0.31) + (8*0,5) + (5*0.77) - 19,7 
In de begroting en planning geldt hetzelfde principe. 

In de eerste rijen van de tabel hierboven wordt aangegeven hoeveel en welk soort inspecties per 
gemeente zijn uitgevoerd. Het totaal is opgebouwd uit alle inspecties per gemeente, maar het is geen 
recht-toe-recht-aan-optelling. Dit komt omdat niet alle soorten inspecties hetzelfde aantal uren kosten. 
Onder de tabel staat aangegeven hoe dit totaal is opgebouwd. 

Vervolgens wordt aangegeven hoeveel procent van de begroting en de planning is gerealiseerd en 
welke aantallen in de begroting/planning 2010 stonden. 
Begroting: in de begroting staan de aantallen die zijn opgenomen in de regiobegroting en waarvan de 
kosten zijn opgenomen in de kostprijs voor de basisproducten. 
Planning: in de planning staan de aantallen die zijn opgenomen in de planning van de afdeling 
Toezicht kinderopvang. Dit zijn de aantallen uit de begroting, aangevuld met extra opgaven van de 
gemeenten. Deze extra opgaven worden ook extra gefactureerd. Tot slot wordt het aantal inspecties 
(begroting en realisatie) weergegeven. 
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Een samenvatting van de nog te factureren inspecties staat hieronder. 

Gemeente Te verrekenen 

Albrandswaard €3.115 
Barendrecht € 3.380 
Capelle a/d Ussel €16.366 

Krimpen a/d Ussel €11.367 

Lansingerland € 18.637 
Maassluis €6.140 
Ridderkerk €8.413 
Schiedam €10.001 
Vlaardingen €12.505 
Bemisse € 6.598 
Brielle €10.841 
Dirksland € 3.786 
Goedereede € 7.866 
Hellevoetsluis €26.176 
Middelharnis € 6.702 
Oostflakkee € 9.045 
Spijkenisse € 37.545 
Westvoorne € 6.834 
Totaal € 205.317 

Een overzicht van de totale realisatie per gemeente in financiële termen, de reeds betaalde 
voorschotten en de eventuele extra kosten staat in bijlage 2. 

Medische milieukunde 
Er zijn minder meldingen geweest en meer adviezen gegeven. Het aantal adviezen betreft het totaal 
aantal aan adviezen, consultaties, presentaties, schooladviezen, mediaoptredens, publicaties. Dat dit 
hoger is dan begroot komt vooral door hogere advisering aan scholen en meer proactieve adviezen 
aan gemeenten. Omdat er minder tijd hoefde te worden besteed aan meldingen kon alles binnen het 
budget worden opgevangen. 

(Minimale) vangnetfunctie en coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 
In het basistakenpakket betalen de gemeenten voor KIZ een minimale basisprijs voor de 
aanwezigheid van een infrastructuur. Per incident wordt daar bovenop een factuur gestuurd 
gebaseerd op de ingezette uren. Het aantal KlZ-incidenten is ongeveer gelijk aan vorig jaar, 
gemiddeld 1 per maand. 
Voor gemeenten waar geen lokaal zorgnetwerk is biedt de GGD een minimale vangnetfunctie. In 
gemeenten waar de Lokale Zorgnetwerken wel als plusproduct worden afgenomen zitten deze 
meldingen uiteraard in het totaal aantal meldingen. Deze zijn ter vergelijking wel in de tabel 
opgenomen. Gemeenten die een lokaal zorgnetwerk afnemen krijgen het bedrag dat zij betalen voor 
de minimale vangnetfunctie in mindering op de factuur voor het lokale zorgnetwerk. 
De meeste meldingen komen vanuit de instellingen voor maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, 
GGZ en van cliënten zelf, met nadruk op somatische, psychiatrische problematiek en (dreigende) 
huisuitzetting (met hoge tijdsdruk). 62% van de cliënten is man en 38% is vrouw. 
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Aanvullende informatie jaarrapportage 2010 

In dit gedeelte wordt aanvullende informatie over een aantal producten van de GGD-RR gegeven. 
Zoals gezegd beperkt de OGZRR zich tot de basistaken maar als achtergrond wordt hier ook 
informatie gegeven over een aantal markttaken en over huiselijk geweld, zodat een totaaloverzicht 
van alle GGD-activiteiten in de regiogemeenten mogelijk wordt door deze jaarrapportage. 

Reizigersadv sering (markttaak) n 2010 

I 
cc 1 3 £ 

.2 

I 
10.520 219 622 717 119 310 228 1.021 973 427 131 145 33 148 560 115 39 1.555 74 17.956 

Inmiddels zijn de werkwijzen voor reizigersspreekuren op de nevenvestigingen volledig op elkaar 
afgestemd en uniform. Op de hoofdlocatie Rotterdam voeren verpleegkundigen en doktersassistentes 
de spreekuren uit. Op de overige locaties laat het aanbod van reizigers ruimere consulttijden toe en 
doet een verpleegkundige het spreekconsult in zijn geheel. De GGD heeft een campagne voor de 
reizigerszorg gevoerd: "Je reis begint bij de GGD". Landelijk is een daling van het aantal cliënten te 
zien dat de reizigersspreekuren bezoekt. Dit is ook het geval op de locaties Spijkenisse, Hellevoetsluis 
en Middelharnis. De verwachting is dat het aantal cliënten stabiliseert of weer terugkomt op het niveau 
van de afgelopen jaren. 
Op locatie Spijkenisse is gestart met een spreekuur voor beroepsgebonden vaccinaties voor cliënten 
uit deze regio. Hiermee is de implementatiefase van de fusie afgerond en zijn de werkwijzen volledig 
uniform. 

Medische ind cat es markttaak) 2010 

I_ .2 I 
6.090 20 23 24 18 19 17 521 164 166 218 226 728 509 178 1.584 179 11.752 

Het hoge aantal indicaties in Maassluis komt doordat hier het ROG+ is gevestigd. Deze instantie laat 
keuringen uitvoeren voor inwoners in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis maar intern werden deze 
tot op heden allen geregistreerd op Maassluis. Met ingang van 2011 zal dit worden aangepast. 
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Totaal meldingen huiselijk geweld (regioc jfers) 2010 

s 8 

■o 

I 
E

1 

.2 

co 

2.925 21 62 153 47 70 54 27 47 10 35 116 

Het gaat hier om meldingen die bij het ASHG Rotterdam zijn binnengekomen via de automatische 
politieserver. De politiemeldingen die direct worden doorgezet naar het ASHG zijn afgenomen. 

Het ASHG-team belt de meldingen na en verwerkt deze in het systeem E-vita. Het betreft in de 
meeste gevallen meldingen van huiselijk geweld, maar soms zitten er ook andere meldingen tussen, 
die de medewerkers van het ASHG eruit filteren. De meldingen die in bovenstaande tabel staan zijn 
dus uitsluitend de meldingen die via het ASHG Rotterdam zijn binnengekomen. Die van de andere 
ASHG's in de regio (Spijkenisse, Capelle aan den Ussel en Vlaardingen) zijn hierin dus niet 
opgenomen. 

Totaal huisverboden (regiocijfers) 2010 

>■■!? 

3 8, 

% 

CD 5 I 

321 16 13 24 25 
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Basis-maatwerkdeel ZHE-gemeenten 

Het basistakenpakket van de GGD-ZHE was uitgebreider dan dat van de GGD-RR (en CJG-
Rijnmond). Wat precies werd geleverd binnen ZHE vanuit dit basis-maatwerkdeel was minder helder 
dan op het eerste gezicht werd gedacht. Om dit helder te krijgen is een ambtelijke werkgroep, met 
daarin vertegenwoordigers van de verschillende ZHE-gemeenten en het CJG, een aantal malen 
bijeengeweest die uiteindelijk tot onderstaande afspraken kwam. Deze afspraken zijn overigens ook 
de basis geweest voor de opgestelde begroting 2011. 
Een aantal taken uit het basis-maatwerkdeel van de GGD-ZHE werd bij de GGD-RR uitgevoerd 
binnen het reguliere GGD-RR basistakenpakket, de taken werden dan bijvoorbeeld ruimer uitgevoerd 
dan binnen GGD-ZHE gebruikelijk was. Vervolgens bleven er nog een aantal taken over die niet 
binnen het reguliere pakket van de GGD-RR vallen maar in de jaren 2010 en 2011 nog worden 
uitgevoerd voor de ZHE-gemeenten vanuit de afgesproken inwonerbijdrage. Het ging daarbij (op 
begrotingsbasis) om de volgende onderdelen uit de GGD-ZHE begroting: 

Schoolgezondheidsbeleid BAO 
Schoolgezondheidsbeleid VO 
JTZ-jeugdtandzorg 
VTO samenwerkingsverband 
Psych. Soc. Problematiek /zorgpunt coord/interventieverpl 
Sociale Weerbaarheidstrainingen 
Beleidsadvisering 
MIS (deel dat niet opgaat in KIZ) 
restpost capaciteitsfuncties JGZ 

alle ZHE gemeenten 
€ totaal € per inwoner 

€ 95.285 
€ 64.875 
€ 32.437 

€8.109 
€115.558 

€ 22.301 
€ 40.547 

€ 2.027 
€85.148 

€ 466.288,20 

€0,47 
€0,32 
€0,16 
€0,04 
€0,57 
€0,11 
€0,20 
€0,01 
€0,42 
€2,30 

GGD 
GGD 
GGD 
CJG 
CJG 

GGD 
GGD 
CJG 

GGD 

afspraak: GGD doet dit voor € 2,00 € 405.468.00 €2,00 

Onder de noemer van dit zogenaamde basis-maatwerkdeel uit het GGD-ZHE-pakket zijn in 
werkelijkheid in 2010 onderstaande producten geleverd. Hierbij geldt dat er in de praktijk verschillende 
afspraken zijn over de invulling van het basis-maatwerkdeel tussen Spijkenisse en de rest van de 
ZHE-gemeenten. Daarnaast bleek een aantal producten alsnog wel te worden uitgevoerd maar 
eigenlijk niet binnen de bovenstaande afspraken te passen. 

Voor de gemeente Spijkenisse zijn onderstaande producten nog geleverd bovenop het CJG/GGD-
basistakenpakket: 

Spijkenisse 
€ totaal € per inwoner 

Puber in huis 
MIS, deel GGD 
Beleidsadvsiering 
Psych. soc. problematiek /interventieverpl 
VTO samenwerkingsverband 
MIS CJG deel 
Hartstikke Leuk (maatwerkdeel) 
SOVA trainingen 
zorgpunt 
zorgwijzer 

€5.100 
€ 12.300 
€ 26.079 
€41.292 

€ 2.898 
€724 

€ 23.824 
€ 7.050 
€ 7.969 

€ 22.457 
€ 149.692,80 

€0,07 
€0,16 
€0,36 
€0,57 
€0,04 
€0,01 
€0,33 
€0,10 
€0,11 
€0,31 
€2,06 

GGD 
GGD 
GGD 
CJG 
CJG 
CJG 

GGD 
CJG 

GGD 
GGD 
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Voor de andere ZHE gemeenten zijn onderstaande producten nog geleverd bovenop het CJG/GGD-
basistakenpakket: 

Rest van ZHE gemeenten 

MIS GGD 
Beleidsadvsiering 
Prima: anti pest methode lessen 
Psych. soc. problematiek /interventieverpl 
VTO samenwerkingsverband 
MIS CJG deel 
DWWJD / HVB (maatwerkdeel) 
SOVA trainingen 
zorgpunt 
zorgwijzer 

€ totaal 
€ 20.847 
€ 54.723 

€ 5.598 
€ 74.266 

€5.212 
€1.303 

€ 42.350 
€11.750 
€ 14.332 
€ 40.391 

€270.771,04 

€ per inwoner 
€0,16 
€0,42 
€0,04 
€0,57 
€0,04 
€0,01 
€0,33 
€0,09 
€0,11 
€0,31 

€2,08 

GGD 
GGD 
GGD 
CJG 
CJG 
CJG 

GGD 
CJG 

GGD 
GGD 

Toelichting op de uitvoering van de onderdelen uit het basis-maatwerkdeel in 2010: 

Hartstikke Leuk (maatwerkdeel) 

Beleidsadvisering 

Prima: anti-pestmethode 

Psycho Sociale Problematiek. 

VTO samenwerkingsverband 

MIS CJG deel / GGD deel 

Hartstikke Leuk in 2010 in Spijkenisse uitgevoerd met ophoging 
door plusgelden (8 scholen nemen deel, 100 Ikr. 
Introductiebijeenkomsten en 32 groepen leerl. Ontbijtlessen) 
€ 23.824 volledig besteed 

Er is in 2010 geadviseerd op een groot aantal onderdelen: Raak-
aanpak, RAS-middelen, EKD, verwijsindex e tc , hiervoor was in 
2010 in totaal bijna € 31.000 beschikbaar. 
De kosten voor advisering waren in 2010, mede door overgangsjaar 
en IKW e tc , hoger dan het beschikbare bedrag, er is bijna 
tweemaal zoveel inzet geleverd als begroot. 

Deze lessen zijn door onderwijs advies in Zoetermeer begeleid, 
totaalbedrag € 5.598. 

Onder het maatwerkdeel Psycho Sociale Problematiek (deelname 
aan zorgcoördinatie alsmede inzet interventieverpleegkundige) 
wordt verstaan alle geleverde inzet in uren van (interventie) 
verpleegkundigen in bemoeizorg overleggen als Lokaal Meldpunt 
Huiselijk Geweld, Lokaal Zorgnetwerk en de daaruit voortkomende 
acties. Deze acties variëren van dossieronderzoek tot 
interventiehuisbezoeken. 
Dit is iets wezenlijks anders dan het product GOM. GOM heeft tot 
doel Multi Problem Gezinnen te ondersteunen en begeleiden om 
zwaardere inzet van (geïndiceerde) zorg te voorkomen. 

De netwerken zijn door CJG gecoördineerd. Aantal kinderen VTO 
2010 is 29. 

De MIS-coördinatie en het geven van cursussen is uitgevoerd. MIS 
blijkt veel duurder dan wat oorspronkelijk vanuit de ZHE-begroting 
beschikbaar was (alleen CJG-deel). Dit is binnen de beschikbare 
middelen (onderdeel Sociale Weerbaarheid) opgevangen. 
CJG-deel voor Mishandeling Incest Seksueel geweld bestond uit 
deelname aan vergaderingen aan het samenwerkingsverband. De 
aantallen inzet in uren zijn per gemeente uitgesplitst als volgt: 

GGD 
Rotterdam-Rijnmond 

34 
Jaarverslag 2010 OGZRR 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 



Gemeente 
Rozenburg 
Westvoorne 
Oostflakkee 
Brielle 
Spijkenisse 
Middelharnis 
Dirksland 
Goedereede 
Bernisse 
Hellevoetsluis 

Aantal 
15 

13 
23 
350 
60 
20 

280 

DWWJD / HVB (maatwerkdeel) Drugs weet wat je doet / Hart voeding beweging: 

Brielle: 5 keer DWWJD uitgevoerd (1 x alvast vanuit 2011 / voor 
2011 resteert dus nog 3x) 
Dirksland: 0,5 uitgevoerd (HVB) (1,5 keer DWWJD/HVB resteert en 
wordt in 2011 extra uitgevoerd) 
Goedereede: 3 DWWJD uitgevoerd 
Middelharnis 4 DWWJD uitgevoerd 
Westvoorne: 2 keer DWWJD uitgevoerd (1 x uit 2010 wordt nog 
uitgevoerd in 2011) 
Oostflakkee: 2x DWWJD uitgevoerd 
Hellevoetsluis: 8,5 keer DWWJD uitgevoerd (0,5 resteert en wordt 
nog extra in 2011 uitgevoerd) 
Bernisse: 2,5 keer DWWJD/HVB uitgevoerd (0,5 resteert en wordt 
nog extra in 2011 uitgevoerd) 

Jeugdtandzorg 

Zorgwijzer 

Zorgpunt 

Soc. weerbaarheid 

Niet uitgevoerd vanwege overgangsproblemen. 

Hoewel in eerste instantie was afgesproken dat dit een plusproduct 
zou worden is later afgesproken dat de GGD-RR dit toch zou 
leveren. Dit was echter geen onderdeel van het basistakenpakket 
van de GGD-RR. De totale kosten bedroegen nagenoeg € 63.000. 

In eerste instantie is afgesproken dat het Zorgpunt (dat deels 
betaald werd uit centrummiddelen) over zou gaan in de minimale 
vangnetfunctie vanuit het basistakenpakket GGD-RR. 
In 2010 is het zorgpunt echter geleverd naast de minimale 
vangnetfunctie. Totale kosten waren ruim € 23.000. 

Soc. Weerbaarheid, dit zou door GGD ingevuld worden maar is in 
2010 ingevuld door het CJG met SOVA-trainingen. 

Uitgevoerde SOV A-trainingen in 2010: 
Gemeente Spijkenisse: 3 trainingen 
Gemeente Bernisse: 1 training 
Gemeente Hellevoetsluis: 1 training 
Middelharnis: 3 trainingen 
In totaal 8 trainingen maal 4 uur (per training) maal 10 
bijeenkomsten (elke training bestaat uit 10 bijeenkomsten) = 320 
uur inzet jeugdverpleegkundige 

De kosten bedroegen in totaal € 18.800. 
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Facturering basistakenpakket 

Conform de afspraak in de begroting 2010 zijn de (reeds gefactureerde) voorschotnota's per 
gemeente voor de basistaken als volgt: 

Gemeente 

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

Kosten basis-
producten 2010 

305.776 
646.816 
852.551 
388.736 
735.716 
398.154 
535.126 
954.528 
855.222 

Voor de ZHE-gemeenten geldt door de specifieke afspraken voor 2010 en 2011 nog een andere prijs 
voor de basistaken. Deze was ook nog niet opgenomen in de begroting voor 2010 van de OGZRR. 

Gemeente 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

Inwonerbijdrage 
2010 

191.688 
238.322 
127.542 
175.796 
605.531 
274.811 
154.343 

1.108.121 
214.394 

De facturen voor de basistaken worden gedurende het jaar door de GGD verstuurd naar de 
regiogemeenten. De afspraak is dat de kosten van de regeling (de basistaken dus) in het jaar zelf 
gefactureerd worden. Als op basis van het jaarverslag 2010 blijkt dat er nog een verrekening moet 
plaatsvinden omdat de geleverde prestaties onder of boven de bandbreedte vallen, wordt bij de 
behandeling van het jaarverslag een besluit genomen over de hoogte van het te verrekenen bedrag. 
Voor de plusproducten gelden andere afspraken. Deze worden in principe gefactureerd op het 
moment dat de prestatie geleverd is. Hierop wordt onder het kopje plusproducten 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. 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 becijfering van 
de -voor de (regio)gemeenten- compensabele (inkoop) BTW is samengevat in de begroting 2010. 
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In de tabel hierna wordt voor de volledigheid nog weergegeven wat de bijdrage per gemeente per 
product is. Ook hier geldt uiteraard dat deze verdeling voor de ZHE-gemeenten nog anders is. 
Daarom volgt eerst de tabel voor de regiogemeenten zonder ZHE uit de OGZRR-begroting 2010 en 
daarna de tabel voor de ZHE-gemeenten op basis van de gemaakte afspraken. 
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Gemeentelijke bijdragen basistakenpakket per product in 2010 

Nummer Product 
Albrands

waard 
Baren
drecht 

Capelle a/d Krimpen 
a/d Ussel 

Lansinger
land Maassluis Ridderkerk Rotterdam Schiedam 

Vlaar-
dingen Totaal 

2.1 IZB Infectieziektebestrijding 36.351 73.091 103.974 46.024 81.220 49.893 71.114 929.305 119.970 111.896 1.622.837 
2.2 IZB Tbc-bestrijding 30.156 60.635 86.254 38.180 67.378 41.390 58.994 770.927 99.524 92.826 1.346.264 
2.3 IZB Soa/hiv preventie en bestrijding 18.048 36.289 51.622 22.850 40.325 24.771 35.307 461.387 59.563 55.555 805.717 

Totaal IZB 84.554 170.015 241.850 107.055 188.922 116.055 165.415 2.161.620 279.057 260.276 3.774.818 
3.1 JGZ PGO groep 2 basisonderwijs 35.605 77.296 94.990 45.003 89.017 43.379 58.645 774.630 104.211 93.189 1.415.963 
3.2 JGZ Vaccinatie 9 jaar 4.794 10.408 12.791 6.060 11.986 5.841 7.897 104.305 14.032 12.548 190.662 
3.3 JGZ PGO groep 7 basisonderwijs 23.948 51.989 63.890 30.269 59.873 29.177 39.445 521.017 70.092 62.679 952.378 
3.4 JGZ PGO klas 1 voortgezet onderwijs 19.829 43.047 52.901 25.063 49.575 24.158 32.660 431.402 58.036 51.898 788.570 
3.5 JGZ Contactmoment speciaal onderwijs 4-19 13.758 29.867 36.705 17.389 34.397 16.762 22.661 299.321 40.267 36.009 547.135 

3.6 JGZ 
Onderzoek op indicatie basis- en 
voortgezet onderwijs 34.535 74.973 92.135 43.651 86.342 42.075 56.883 751.353 101.079 90.389 1.373.416 

3.7 JGZ Netwerken basis- en voorgezet onderw. 22.102 46.871 63.894 30.092 55.388 29.698 39.700 522.083 69.329 63.192 942.349 
3.8 JGZ Sociaal medische advisering 3.453 7.497 9.213 4.365 8.634 4.208 5.688 75.135 10.108 9.039 137.340 
3.9 JGZ Terugkoppeling Jeugdmonitorgegevens 2.949 6.403 7.869 3.728 7.374 3.593 4.858 64.168 8.632 7.719 117.294 

Totaal JEUGD 160.974 348.352 434.388 205.619 402.585 198.891 268.437 3.543.413 475.787 426.662 6.465.107 
4.1 M&H Technische hygiënezorg 3.159 6.351 9.035 3.999 7.058 4.335 6.179 80.752 10.425 9.723 141.017 

4.2 M&H 
Inspectie kindercentra en 
peuterspeelzaalwerk 18.775 45.059 57.689 23.554 51.545 26.284 20.140 480.629 62.809 40.621 827.105 

4.3 M&H Medische milieukunde 10.396 20.903 29.735 13.162 23.228 14.269 20.338 265.771 34.310 32.001 464.113 
Totaal M&H 32.329 72.314 96.459 40.715 81.830 44.889 46.657 827.152 107.544 82.345 1.432.235 

5.1 PGZ Vangnetfunctie 1.552 3.121 4.440 1.965 3.468 2.130 3.036 39.680 5.123 4.778 69.293 

5.2 PGZ 
Coördinatieteam Kleinschalige 
Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 1.048 2.108 2.998 1.327 2.342 1.439 2.051 26.797 3.459 3.227 46.795 
Totaal PGZ 2.600 5.229 7.438 3.292 5.810 3.569 5.087 66.477 8.582 8.004 116.088 

1.1 APA 
Ondersteuning bestuur 
gemeenschappelijke regeling 2.109 4.241 6.034 2.671 4.713 2.895 4.127 53.927 6.962 6.493 94.173 

1.2 APA Informatieverstrekking/gezondheidslijn 14.234 28.620 40.713 18.022 31.803 19.537 27.846 363.889 46.977 43.815 635.456 
1.3 APA Beleidsadvisering 3.995 8.033 11.426 5.058 8.926 5.483 7.815 102.128 13.184 12.297 178.346 
1.4 APA Gezondheidsenquête 4.980 10.013 14.244 6.305 11.126 6.835 9.742 127.307 16.435 15.329 222.315 

Totaal algemeen productenaanbod 25.318 50.907 72.417 32.055 56.569 34.750 49.530 647.251 83.558 77.934 1.130.289 
Totaal basistakenpakket 305.776 646.816 852.551 388.736 735.716 398.154 535.126 7.245.912 954.528 855.222 12.918.537 
Bedrag per inwoner €13,38 € 14,08 € 13,05 €1^44 €14^41 € 12,70 €11,97 €12,41 €12,66 €12,16 €12,66 

De uiteindelijke inwonerbijdrage van een gemeente binnen de OGZRR fluctueert doordat een tweetal producten in de 
basis van het aantal jeugdigen in een gemeente en de inspecties kinderopvang op basis van het aantal locaties in een 

begroting niet op inwoneraantal wordt verdeeld. Dit zijn de jeugdmonitor op 
gemeente. 
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ZHE inwonerbijdrage per product in 2010 

gemeente Bernisse Brielle Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Middelharnis Oostflakkee Spijkenisse Westvoorne 

inwoners 12.545 15.597 8.347 11.505 39.629 17.985 10.101 72.521 14.031 

bedrag p/i 
Infectieziektebestrijding €2,91 36.506 45.387 24.290 33.480 115.320 52.336 29.394 211.036 40.830 
Infectieziektebestrijdinq 
bevolkingsonderzoek bmhk/borstkanker 

€1.38 
€0,01 

17.312 
J25 

21.524 
156 

11-519 
_83 

15.877 
J J 5 

54.688 
_39i 

24.819 
180 

13-939 
J O l 

100.079 
_725 

19-363 
140 

capaciteitsfunctie AGZ €0.24 3.011 3.743 2.003 2.761 9.511 4.316 2.424 17.405 3.367 
TBC-bestrijding €1.28 16.058 19.964 10.684 14.726 50.725 23.021 12.929 92.827 17.960 
Milieu en hygiëne €0,80 10.036 12.478 6.678 9.204 31.703 14.388 8.081 58.017 11.225 
Technische hygiënezorg €0.12 1.505 1.872 1.002 1.381 4.755 2.158 1.212 8.703 1-684 
Medische milieukunde €0,68 8.531 10-606 5.676 7.823 26.948 12.230 6.869 49.314 9.541 
Jeugd €8,65 108.514 134.914 72.202 99.518 342.791 155.570 87.374 627.307 121.368 
Jeugdmonitor (excl. peutermonitort €0.21 2.634 3.275 1-753 2.416 8.322 3-777 2-121 15.229 2.947 
PGO groep 2 BAO €1.51 18.943 23.551 12.604 17.373 59.840 27.157 15.253 109.507 21.187 
PGO groep 7 BAO €0,77 9-660 12.010 6.427 8-859 30.514 13.848 7.778 55.841 10.804 
Vaccinatie 9 jarigen €0,05 627 780 417 575 1.981 899 505 3.626 702 
PGO VOI €0,93 11.667 14.505 7.763 10.700 36.855 16.726 9-394 67.445 13.049 
Contactmomenten speciaal onderwijs 
Onderzoek OP indicatie 

€0,26 
€0,92 

3262 
11.541 

4-055 
14.349 

2-170 2.991 
7-679 10585 

10-304 4.676 
36.459 16.546 

2.626 
9-293 

18.855 
66.719 

3.648 
12.909 

signaleren risicogroepen CB-GGD €0,41 5.143 6.395 3.422 4.717 16.248 7.374 4.141 29.734 5.753 
intrede onderzoek nieuwkomers ieuad €0,06 753 936 501 690 2.378 1.079 606 4.351 842 
samenwerkingsverband OBD €0,11 1-380 1.716 _918 1.266 4-359 1.978 1.111 7.977 1.543 
Sociaal Med advisering jeugd €0.17 2.133 2.651 1.419 1.956 6.737 3057 1.717 12.329 2385 
beleidadvisering lokaal jeugdgez €0,16 2.007 2.496 1-336 1.841 6.341 2.878 1-616 11.603 2.245 
sociaal med. beg. SO €0,53 6.649 8-266 4.424 6.098 21.003 9.532 5.354 38.436 7.436 
advisering leemlichtzaken 
hygiëne en veiligheid 

€0,03 
€0,01 

376 468 
J 2 5 _I5& 

_250 
_83 

345 
_LI5 

1-189 540 
_39£ 180 

_303 
JUL 

2.176 
.125. 

421 
_l4fi. 

capaciteitsfuncties JGZ €2,43 30.484 37.901 20.283 27.957 96.298 43.704 24.545 176.226 34.095 
jeugdtandzorg €0,03 376 468 250 345 1.189 540 303 2.176 421 
sociale weerbaarheid €0.06 753 _936 501 690 2.378 1.079 606 4.351 842 
Algemeen productaanbod €2.92 36.631 45.543 24.373 33.595 115.717 52.516 29-495 211-761 40.971 
capaciteitsfunctie beleid en advisering €0.31 3.889 4-835 2.588 3-567 12.285 5-575 3.131 22.482 4-350 
Capaciteitsfunctie GVO/gedragsinterventies 
caoaciteitsfunctie onderzoek 

€ 1.46 

maatwerkdeel capaciteitsfunctie onderzoek etc 
€0,42 

18.316 

€0.73 
5.269 

22.772 

9.158 
6.551 

12.187 

11.386 
3.506 

16.797 

6.093 
4.832 

57.858 

8.399 
16-644 
28.929 

26.258 
7-554 

14.747 

13.129 
4.242 
7.374 

105.881 
30-459 
52.940 

20.485 
5-893 

10.243 
TOTAAL (€ 14,69 + accres 4,02%) €15,28 191.688 238-322 127-542 175-796 605-531 J T ^ S I I 154-343 1-108-121 

Kinderopvanginspecties p.m. op declaratiebasis 
Cursief: niet GGD-RR-producten 

214-394 | 
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Plusproducten 
Afspraken voor de plusproducten 

Bij de opstelling van het productenboek 2008-2011 is de afspraak gemaakt dat de begroting van de 
OGZRR betrekking heeft op het pakket basisproducten dat de GGD voor alle gemeenten uitvoert. 
Zoals eerder aangegeven in de inleiding kunnen gemeenten bilateraal afspraken maken met de GGD 
over de afname en uitvoering van de zogenoemde plusproducten uit het productenboek 2008-2011. 
Eind 2009 is geprobeerd om met alle gemeenten afspraken te maken voor de levering en uitvoering 
van plusproducten. Voor de meeste gemeenten liggen de afspraken vast. 
Met de gemeenten die onder de voormalige GGD ZHE vielen zijn voor 2010 aparte afspraken 
gemaakt over de levering van de plustaken. Per gemeente is een brief opgesteld waarin is vermeld 
wat in 2010 wordt geleverd. 

In strikte zin vallen plusproducten buiten de reikwijdte van de regeling OGZRR en zijn dit bilaterale 
afspraken tussen de GGD en een gemeente. Conform eerdere afspraken worden de afspraken rond 
plusproducten wel opgenomen in deze jaarrapportage. 

Lokale zorgnetwerken 
Omdat een aantal gemeenten het plusproduct Lokale Zorgnetwerken afneemt (en de ZHE-gemeenten 
vanuit centrummiddelen) is het informatief om deze separaat vooraf te behandelen, waardoor 
vergelijking mogelijk is en extra inzicht is te geven over ontwikkelingen en trends in meldingen. 

Meldingen in behandeling 
Gemeente 

Rotterdam 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Ridderkerk 
Lansingerland 
Vlaardingen 
Schiedam 
Maassluis 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
Totaal 

Heel jaar 
2010 

2.657 

132 
94 

124 
99 

10 

28 
11 

54 

3.237 

Halfjaar 
2010 

1.282 

90 
37 

70 
60 

1.539 

Heel jaar 
2009 

2649 

63 
85 

128 
129 

3.057 

Half jaar 
2009 

1.372 

0 
31 
53 
0 

71 
59 

0 

1.587 

Uitvoering plusproducten per gemeenten 

Hierna wordt een opsomming gegeven van alle plusproducten die de regiogemeenten in 2010 
afnemen. Ook wordt aangegeven waar de afspraken al zijn vastgelegd in een getekende offerte en 
waar dit nog moet plaatsvinden. De gearceerde producten worden geleverd door de CJG-organisatie 
Rotterdam-Rijnmond. 

Oranje gearceerd is een 
product van CJG Rijnmond 
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Realisatie plusproducten 2010 

Een samenvatting van de te betalen facturen voor plusproducten staat in bijlage 5. Hieronder staat 
een meer uitgebreide versie met de gerealiseerde productie per gemeente. Voor de ZHE-gemeenten 
staat onder elke tabel voor de volledigheid ook nog de afgesproken afnamegarantie. 
Alle bedragen in de tabellen zijn excl. BTW. 

ALBRANDSWAARD 

Plusproducten 
ALBRANDSWAARD 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Eigen Kracht Kostenberekening EK-c 
2010: Voorbereiding+ 
conferentie 3790,--/ 
voorbereiding zonder 
conferentie 1570,--. Kosten 
inzet GGD: 790,-. Totaal 
per conferentie; max. 4580,-

1 conferentie opgestart 
op 12-11-2009 en 
afgerond op 27-1-2010 
(facturering in 2009); in 
2010 nog 1x EK-c. 
Opstart hiervan: 31-5-
2010; datum 
conferentie 9-10-2010. 

€ 0 € 0 

Take Care In 2010: De aanvankelijke 
training voor 3 scholen is 
iom gemeente omgezet in 
een planning van max. 10 
trainingen voor 2e helft 
2010. 

Werving scholen 
gestart vóór de zomer. 
Uitvoer 10 trainingen 
gestart najaar en loopt 
door eerste helft 2011. 

€0 € 0 

Totaal € 0 € 0 

Albrandswaard kreeg vanuit een budget van eerdere jaren bovenstaande plusproducten geleverd in 
2010. Het budget uit voorgaande jaren is daarmee op. 
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BARENDRECHT 
Plusproducten 
BARENDRECHT 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Gezonde School 
(inclusief Lover Boys) 

4 VO scholen voor 4 jaar 
2008-2011. Voor 2010: 
Gezonde School Basis + 
start van 2e spoor. Eerste 
thema geïmplementeerd. 
Prioriteit gemeente voor 
Genotmiddelen op alle 4 
locaties. 
Lover Boys (€ 6.000,-) wordt 
binnen kader Gezonde 
School in 2010 door 2 
scholen afgenomen; school 
3 neemt af in schooljaar 
2010-2011). 

Edudelta en Calvijn 
Groene Hart hebben 
planning afgerond en 
GSR vignet ontvangen 
en gestart met uitvoer 
voeding en bewegen! 
Edudelta o.a. gezond 
kantine aanbod en extra 
sport. Groene Hart 
naast sport en kantine 
ook schoolontbijt 
georganiseerd. Het 
Dalton college is bezig 
met relaties en 
seksualiteit. Geplande 
nwe thema's 2011: 
Edudelta: psychisch 
welbevinden, Calvijn 
Groene Hart: 
Genotmiddelen en 
Dalton: Voeding en 
beweging. Op Focus 
Beroepsacademie 
nogmaals GSR onder 
de aandacht gebracht. 
Is momenteel (nog) 
geen prioriteit. In febr. 
artikel Gezonde School, 
in juni ouderavond 
alcohol voor alle (VO-) 
scholen. 

€ 0 € 0 

totaal € 0 € 0 

Barendrecht heeft in 2008 voor 4 jaar de Gezonde School betaald en afgenomen voor uitvoering in de 
jaren 2008-2012 Eindverrekening vindt achteraf (2012) plaats. 

GGD 
Rotterdam-Rijnmond 

42 
Jaarverslag 2010 OGZRR 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 



BRIELLE 

Plusproducten 
BRIELLE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen : 
Opgelegde 
huisverboden: 1 
Conform begroting 

10. 
€1.656 € 0 

Entadministratie administratie en verzending 
entkaarten (overname taken 
gemeente hierin) 

Uitgevoerd conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond 

€328 € 0 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden 
als reguliere bijdrage 
JGZ, conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond 

€ 3.476 € 0 

Totaal € 5.460 € 0 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Brielle 

Basispakket 
€ 238.322 

Afnamegarantie 
€ 243.782 

Bedrag voor plusproducten 
€ 5.460 

Het bedrag van de afnamegarantie is gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleverde producten. De 
gemeente Brielle heeft al het totaalbedrag € 5.460 zelf voldaan, vandaar dat er in de afrekeningkolom 
€ 0,- staat. 
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BERNISSE 

Plusproducten 
BERNISSE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Entadministratie administratie en verzending 
entkaarten (overname taken 
gemeente hierin) 

Uitgevoerd conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond 

€261 €261 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk geweld-
meldingen : 4 . 
Opgelegde 
huisverboden: 2. 

€1.318 €1.318 

Totaal €1.579 €1.579 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 

Bernisse 

Basispakket 

€191.688 

Afnamegarantie 

€211.668 

Bedrag voor plusproducten 

€ 20.000 

Behalve bovenstaande plusproducten is daarnaast ook een groot deel besteed aan extra inkoop van 
inspecties. Deze worden separaat afgerekend maar bij het bedrag aan plusproducten opgeteld en als 
één geheel gezien in relatie tot de afnamegarantie. Bij de gemeente zullen de werkelijk geleverde 
producten in rekening worden gebracht. 
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CAPELLE AAN DEN USSEL 

Plusproducten 
CAPELLE ad IJSSEL 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Spreekuur pedagogen Inzet 16 uur pedagoog per 
week; target 1e half jaar: 19 
nieuwe aanmeldingen en 72 
keer consultatie en advies; 
bedrag €21.170,-. 
Naderhand is ook akkoord 
gegeven op uitvoering in het 
tweede halfjaar. 

In Capelle aan den 
Ussel zijn in 2010 in 
totaal 37 
kinderen/gezinnen 
aangemeld bij de 
pedagoog. De pedagoog 
heeft 59 keer consultatie 
en advies gegeven aan 
professionals binnen en 
buiten het CJG. 

€ 44.042 € 44.042 

Gezonde School Gemeente heeft offerte 
gevraagd voor 5 scholen (= 
5 gebouwen) Gezonde 
School aanpak in te kopen. 
Uiteindelijk zijn de totale 
begrote kosten voor de 
Gezonde School in Capelle 
in 2010 overeengekomen 
op €11.352 

VO: Begeleiding 
conform afspraak voor 
Comenius PC 
Boutenssingel en 
Pelikaanweg. Bao: 
Gestart met 1 e prioriteit, 
vervolg begin 2011 voor 
Klimop Bongerd. 
Horizon heeft uitstel 
gekregen van gemeente 
en zal met 1 locatie (ipv 
2) 2e helft 2011 starten 
met GSR. 

€ 11.352 € 11.352 

Voeding en beweging 
(was: Gezonde School 
Kantine) 

Eén VO-school (van totaal 
7) krijgt begeleiding bij de 
uitvoer van de Gezonde 
School Kantine. 

In juli 2010 is iom 
gemeente besloten dit 
plusproduct stop te 
zetten. Er worden geen 
scholen geworven voor 
GSK in Capelle en geen 
kosten in rekening 
gebracht. 

€ 6.948 € 0 

Deelname preventie 
team CTC 

2 teams maal 5 
bijeenkomsten is totaal 10 
keer per jaar (10 
bijeenkomsten maal vier uur 
maal € 63,30). Deelname 
2e team CtC is akkoord. 

Deelname CTC-teams: 
eerste halfjaar 2010 vijf 
bijeenkomsten. Voor 2e 
helft 2010 nog 3. Totaal: 
8 bijeenkomsten 
bijgewoond, waardoor 
het af te rekenen bedrag 
iets lager uitvalt. 

€ 2.532 € 2.026 

Verslavingspreventie 
alcoholaanpak 

Betreft: Inzet van een 
programmamanager alcohol 
en jeugd. Inhoud: uitvoering 
van het plan van aanpak 
alcohol en jeugd dat er ligt, 
partijen bijeen brengen voor 
de uitvoering, initiëren van 
nieuwe ideeën, rapportage 
aan afdelingshoofd en 
portefeuillehouder, 
uitvoering bijbehorend 

Loopt uit, afronding in 
2010. Zie brief van 16-7-
2010 in dossier. 
Kwartaal 4: Aanvalsplan 
Alcohol is i.o.m. Capelle 
opnieuw opgepakt. Na 
ontvangst van de reactie 
van Capelle over de 
ingediende concept-
convenanten (verwacht 
januari 2011) kan het 

€ 0 € 0 
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Plusproducten 
CAPELLE ad USSEL 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

communicatieplan (is in de 
maak). Tijd: Periode maart 
t/m augustus 2009 (6 
maanden). Uren: 12 uur per 
week gedurende 24 weken 
= 288 uur. Dit betreft dan 
alleen uren 
beleidsfunctionaris, nog 
geen begeleiding en 
ondersteuning. 

project afgerond worden 
in het Ie kwt van 2011. 

Open spreekuren Open spreekuren Capelle 
ad Ussel: inzet 116 uur 
jeugdverpleegkundige en 55 
uur inzet doktersassistente 

Gerealiseerde inzet 
Verpleegkundige: 
124uur en gerealiseerde 
inzet Doktersassistente: 
60 uur 

€9.185 € 7.316 

Totaal € 74.059 € 64.736 
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DIRKSLAND 

Plusproducten 
DIRKSLAND 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Geheim van Goeree De begrote bedragen van 
de vier gemeenten 
worden gezamenlijk 
ingezet op preventie
activiteiten door diverse 
instellingen op basis van 
offertes. Afstemming en 
goedkeuring van de 
offertes vindt voortdurend 
plaats met ambtelijke 
Werkgroep en de GGD. 

Kwartaal 3: Verdeling 
middelen bepaald en 
offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in 
uitvoering. Gemeenten zijn 
op de hoogte. 
Kwartaal 4: Alle 
activiteiten zijn uitgevoerd 
door de instellingen in 
2010. Enkele activiteit 
loopt door in eerste 
kwartaal 2011. 
Gemeenten zijn op de 
hoogte van overzicht. 

€ 4.465 € 0 

Huiselijk geweld extra wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; 
LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 6. 
Opgelegde huisverboden: 
0. 

€ 8 6 6 € 8 6 6 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-
2010 totaal 3x DWWJD 
afgesproken als 
plusproduct. 

2010: DWWJD is in 
Dirksland als plusproduct 
nog niet uitgevoerd. 
Uitvoering van deze 3x 
DWWJD is reeds 
ingepland voor begin 2011 
en wordt nu wel in zijn 
geheel afgerekend 

€ 4.853 € 4.853 

Totaal € 10.184 €5.719 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Dirksland 

Basispakket 
€127.542 

Afnamegarantie 
€133.260 

Bedrag voor plusproducten 
€5.718 

Het Geheim van Goeree was niet in de afnamegarantie opgenomen en is reeds separaat afgerekend 
in 2010. 
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GOEDEREEDE 

Plusproducten 
GOEDEREEDE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Geheim van Goeree De begrote bedragen van 
de vier gemeenten 
worden gezamenlijk 
ingezet op preventie
activiteiten door diverse 
instellingen op basis van 
offertes. Afstemming en 
goedkeuring van de 
offertes vindt voortdurend 
plaats met ambtelijke 
Werkgroep en de GGD. 

Kwartaal 3: Verdeling 
middelen bepaald en 
offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in 
uitvoering. Gemeenten zijn 
op de hoogte. 
Kwartaal 4: Alle 
activiteiten zijn uitgevoerd 
door de instellingen in 
2010. Enkele activiteit 
loopt door in eerste 
kwartaal 2011. 
Gemeenten zijn op de 
hoogte van overzicht. 

€6.110 € 0 

Huiselijk geweld extra wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; 
LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 1. 
Opgelegde huisverboden: 
1. 

€1.212 €1.212 

Sociale Weerbaarheid 
Basisonderwijs Kom 
op 

Er is een bedrag van 
3304,- beschikbaar 
gesteld voor uitvoering 
van KOVJ (afname
garantie, plusgelden). 

In 2010 is KOVJ niet 
uitgevoerd in Goedereede. 
KOVJ wordt iom 
gemeente in 1e helft 2011 
ingepland. 

€ 3.304 € 0 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-
2010 is 4x DWWJD 
afgesproken als 
plusproduct. 

DWWJD is in Goedereede 
0,5x uitgevoerd. Vervolg 
(nog 3,5x) wordt 
uitgevoerd in Ie helft 
2011. Afrekening nu in 
2010: de totale 4 
plusproducten. 

€ 6.356 € 6.356 

Totaal € 16.982 € 7.568 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Goedereede 

Basispakket 
€175.796 

Afnamegarantie 
€186.667 

Bedrag voor plusproducten 
€10.871 

Het Geheim van Goeree was niet in de afnamegarantie opgenomen en is reeds separaat afgerekend 
in 2010. Daarnaast geldt dat er minder is geleverd dan was afgesproken, maar dit valt niet te wijten 
aan de gemeente. Derhalve zal de gemeente niet gehouden worden aan de afnamegarantie en zal 
slechts het bedrag van de werkelijk geleverde producten in rekening worden gebracht. 
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HELLEVOETSLUIS 

Plusproducten 
HELLEVOETSLUIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
jezelf 

Er is een bedrag van 
50.468,- beschikbaar 
gesteld voor uitvoering 
van KOVJ 

In 2010 is KOVJ 25x 
uitgevoerd in 
Hellevoetsluis. Het te 
verrekenen bedrag valt 
lager uit. 

€ 50.468 € 40.245 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; 
LTHG 

Huiselijk geweld
meldingen: 35 
Opgelegde huisverboden: 
5. 

€4.123 €4.123 

JGZ Entadministratie administratie en 
verzending entkaarten 
(overname taken 
gemeente hierin) 

Uitgevoerd conform 
overdracht GGD ZHE naar 
GGD RR/CJG Rijnmond 

€ 8 2 4 € 8 2 4 

Gezinsbegeleiding op 
maat (gezinscoaches) 

Afgesproken 6 trajecten 
2010. 

11 trajecten uitgevoerd in 
2010. 

€ 26.005 € 26.005 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden 
als reguliere bijdrage JGZ, 
conform overdracht GGD 
ZHE naar GGD RR/CJG 
Rijnmond 

€15.970 €15.970 

Social teams Ba en 
VO 

Afgesproken: 14 Gerealiseerd in 2010: 15 €10.402 € 10.402 

Totaal € 107.792 € 97.569 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Hellevoetsluis 

Basispakket 
€605.531 

Afnamegarantie 
€713.323 

Bedrag voor plusproducten 
€107.792 

Omdat er minder is geleverd dan is afgesproken en dit niet te wijten valt aan de gemeente, zal de 
gemeente niet gehouden worden aan de afnamegarantie en zal slechts het bedrag van de werkelijk 
geleverde producten in rekening worden gebracht. 
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KRIMPEN AAN DEN USSEL 

Plusproducten 
KRIMPEN ad USSEL 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

LZN Separate offerte is 
verstuurd in september 
2009. Combinatie van 
LZN en LTHG. Kosten zijn 
in totaal 105.692 (minus 
vangnetfunctie). 20-4: 
combi LZN en LTHG is 
begin 2010 van start 
gegaan. 

Huiselijk geweld 
meldingen: 47; 
Opgelegde huisverboden: 
4 ; meldingen LZN: 132. 

€105.692 € 95.794 

Spoor Genotmiddelen
preventie van gezonde 
school 

Genotmiddelenaanpak. 
Afspraken 2009 met 
indexering bedragen voor 
2010 (4 scholen a € 
1487,-). 

VO: Comenius College 
Boezemdreef. Gemeente 
heeft rapportage 
deelnemende scholen 
ontvangen. BAO 
Octaaf en Paperclip: 
lessen en 
teambijeenkomst 
gegeven, geen 
ouderbijeenkomst (naar 
wens van de school) 
Uitvoering: schooljaar 
2010/2011. Rudolf Steiner: 
idem maar looptijd: 2009-
2010. VO: Comenius 
College (Boezemdreef): 
geen gebruik gemaakt van 
oudervoorlichting en 
teamtraining. Wel lessen 
gegeven met de 
lesmaterialen in 2009-
2010. 

Deze factuur is reeds door 
de gemeente Krimpen aan 
den Ussel betaald. 

€ 5.950 € 0 

Project binnenmilieu 
scholen 

Conform aangepaste 
meerjarenbegroting die in 
separate offerte aan 
gemeente is voorgelegd 
(maart 2010). Gemeente 
Krimpen is akkoord. Prijs 
is excl. BTW 

Bij een aantal scholen zijn 
er vervolgadviezen 
gegeven of is er informatie 
ingewonnen voor 
ondersteuning op termijn. 
Er is een overzicht
rapportage gemaakt voor 
de jaren 2008, 2009 en 
2010 
Totale eindkosten voor 
2010 €7.743,-(excl. 
BTW); €9214,17 (incl. 
BTW). Deze factuur is 
reeds door de gemeente 
Krimpen aan den Ussel 
betaald. 

€ 9.893 € 0 
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Plusproducten 
KRIMPEN ad USSEL 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Spreekuren VO 116 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 
55 uur inzet 
doktersassistente. 

2010: in het Ie halfjaar 
2010 zijn 17 spreekuren 
gedraaid op het Comenius 
College, Krimpenerwaard. 
(17uur JVen4uurDA) 
1ste helft 2010 bleek 
behoefte aan spreekuur 
significant lager dan 
verwachting. Daarom is 
besloten dat dit product 
voor schooljaar 2010-2011 
niet meer wordt 
afgenomen. 2e helft van 
2010 geen afname meer. 

€0 €0 

Totaal €121.535 € 95.794 

De gemeente Krimpen aan den Ussel heeft de producten Gezonde School en Project Binnenmilieu 
Scholen al betaald, waardoor hier in de afrekeningkolom een bedrag van € 0,- staat opgenomen. 
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LANSINGERLAND 

Plusproducten 
LANSINGERLAND 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Inventarisatie 
interventies op 
scholen 

mei 2010: inventarisatie is 
gestart. Presentatie 
resultaten september 
2010 

1e helft 2010: loopt 
conform afspraak. 2e helft 
2010: Na overleg met 
gemeente rapport in 
december vastgesteld 
Jan. 2011 verzonden aan 
gemeente tbv overleg met 
het onderwijs. 

€ 0 € 0 

Onderzoek HSL Gezondheidskundige 
interpretatie van DCMR-
onderzoek, met 
aanbeveling voor de 
gemeente. Oplevering een 
maand nadat het rapport 
van de DCMR is 
opgeleverd. 

1e halfjaar 2010: binnen 
een maand na ontvangst 
rapport DCMR is een 
concept 
gezondheidskundig advies 
naar gemeente gestuurd. 
2e halfjaar 2010: na 
afstemming tussen GGD 
en de gemeente 
Lansingerland, is het 
rapport definitief gemaakt. 
Op verzoek is het rapport 
door de GGD toegelicht in 
een presentatieavond voor 
de gemeentelijke 
commissies. 

€0 € 0 

Totaal € 0 € 0 

Lansingerland kreeg vanuit een budget van eerdere jaren bovenstaande plusproducten geleverd in 
2010. Het budget uit voorgaande jaren is daarmee op. 
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MAASSLUIS 

Plusproducten 
MAASSLUIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

ZAT - coördinatie ZAT is akkoord. 
Geplande realisatie 
januari t/m juni 2010: 
8.461,- PM: ZAT 2e 
halfjaar: 8.461 ,-

220,5 uur t/m maart 2010. 
Medio maart 2010 is 
coördinatiefunctie 
ondergebracht bij CJG 
coördinator (in dienst 
gemeente Maassluis). 

€16.922 € 7.209 

SMI Kinderopvang Het eventueel aan het 
eind van 2011 nog 
openstaande bedrag krijgt 
de gemeente Maassluis 
gerestitueerd. 
Afspraak december 2010: 
volledige facturering 2010, 
uitvoering loopt door in 
2011. 

Ie helft 2010: offerte SMI 
is uitgebracht. GGD heeft 
ondersteuning verleend bij 
het opstellen van het 
nieuwe beleid. 
Vervolggesprek vindt 
komende weken plaats. 

€ 29.097 € 29.097 

Veilig opgroeien in 
Maassluis (Ctc) 

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

Ie helft 2010: Uuu r inzet. 
2e helft; 16 uur inzet. 

€ 2.204 € 2.204 

Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 
conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau 
voor coaching) + inzet 
projectassistent (1 uur per 
conferentie) en 
coördinator/interventie 
ontwikkelaar (9 uur per 
conferentie). 
Kostenberekening EK-c 
2010: Voorbereiding+ 
conferentie 3790,-/ 
voorbereiding zonder 
conferentie 1570,-.Kosten 
inzet GGD: 790,-. Totaal 
per conferentie; max. 
4580,-

1 EK-c heeft 
plaatsgevonden. 

€10.000 € 4.580 
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Plusproducten 
MAASSLUIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Project overgewicht Offerte Kinderopvang 
2010 totaal: €5714,-
(Spelenderwijs Bewegen 
1x, Beweegkriebels 1x en 
Smaakontwikkeling 2x) is 
akkoord (31-3-2010). 
PM: Gezonde Voeding 0-4 
en 4-12: 2x€ 1.842,-
PM: Spelenderwijs 
Bewegen € 2.082,-
PM: Beweegkriebels € 
2.082,-
Totaal PM: € 7848,- (dec. 
2010) 

De uitvoer van het pakket 
overgewicht wordt 
heroverwogen en iom de 
gemeente doorgeschoven 
naar 2011. In 2010 zijn 
uren besteed aan 
afstemming en aanpas
sing van het uit te voeren 
pakket overgewicht (864,--
euro). De rest (12698,-) 
doorgeschoven naar 
2011). 

€13.562 €13.562 

Genotmiddelen
preventie 

lom gemeente is plan 
opgesteld voor aanpak 
genotmiddelen voor max. 
6 scholen 2010-2011. 
Totaal 22670,- (Uitvoer 
Genotmiddelenpreventie 
2010:8925,-/2011:8645 
+ Theater:2700, + 
materiaal 2400= 22.670,--. 

Voorbereiding (10 uur, 
720,-- euro) van geplande 
activiteiten waaronder 
projectweek rondom 
alcohol voor BaO en VO in 
februari 2011, vond plaats 
in najaar 2010. In afstem
ming met gemeente wordt 
hele bedrag in rekening 
gebracht in 2010 en het 
grootste deel (22670,-- -
720,- = 21.950,-) voor de 
verdere uitvoer 
doorgeschoven naar 2011. 

€ 22.670 € 22.670 

Lentekriebels BaO voorjaar 2010, 
voorbereiding en werving 
van 12 basisscholen 
gestart in 2009 (12 
scholen a € 306 per 
school * 4,02% * 2/3)) 

2 scholen (Pr. Christina en 
Regenboog)hebben 
deelgenomen, werving 
volgens plan uitgevoerd. 

€ 2.546 € 2.546 

Loving me, loving you Uitvoering schooljaar 
2009-20010. Eén VMBO-
school voor 2010. 

Is uitgevoerd conform 
afspraak. 

€ 2.840 € 2.840 

Gezonde School 4x Gezonde school (3 
BaO en 1 VO) loopt door 
en 2x start nwe gezonde 
School in 2010. Totaal 6 
scholen in 2010. 
Basismodule Gezonde 
School (6 scholen a € 
2720,- per school x accres 
2010) 

5 scholen behaald 
conform afspraak. Start 1 
nieuwe VO onzeker, 
uitgesteld naar 2011. 

€16.976 €16.976 
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Plusproducten 
MAASSLUIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de 
derde klas van het VO 
vullen voor het PGO 
klassikaal een vragenlijst 
van de JMR in. In eerste 
instantie wordt door het 
JGZ-team het integrale 
jeugdgezondheidsdossier 
van de leerlingen uit klas 
3 gescreend. Vervolgens 
wordt aan de hand van de 
door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de 
leerling een verhoogd 
gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet 
op mogelijke 
psychosociale problemen, 
problemen rondom 
voeding en beweging, 
depressie, mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

489 Vragenlijsten V03 
uitgezet in Maassluis 

€ 5.274 € 5.274 

PGO V03 Als op basis van de twee 
bronnen JMR en dossier, 
aangevuld met signalen 
van derden (o.a. de 
leerkracht/schoolnetwerk), 
blijkt dat een leerling een 
verhoogd risico loopt, 
wordt deze leerling voor 
een gesprek uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is 
(o.a. op basis van de 
jeugdmonitor) kan 
somatisch onderzoek 
plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team 
registreert bevindingen 
en/of verrichtingen van het 
PGO in het integraal JGZ-
dossier en bespreekt, met 
toestemming van de 
leerling, relevante zaken 
met teamleden van de 
school. Indien nodig kan 
consultatie van eerste of 
tweedelijns gezondheids
zorg of verwijzing plaats
vinden. Bij twijfel over het 
bestaan of de aard van 
een probleem kan een 
leerling nogmaals worden 
opgeroepen voor een 
onderzoek op indicatie op 
een later tijdstip. Hiervoor 

Inzet 64 uur JV en 52 uur 
DA. Gebaseerd op 
schatting van 30% 
aandachtskinderen. Dit 
blijkt in de praktijk lager te 
liggen (zie ook toelichting 
Rotterdam VOI). Zie 
verder toelichting 
VOI/VOIII Maassluis. 

€10.275 €1.829 
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Plusproducten 
MAASSLUIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

wordt 95 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 
56 uur inzet 
doktersassistente 
geraamd. 

JMR 2 jarigen 2008-
2009 

In 2010 is een nieuwe 
JMR oudervragenlijst in 
gebruik genomen. De 
ingevulde vragenlijst wordt 
door de Careyn-
verpleegkundige tijdens 
het consult besproken. 
Conclusies en 
bevindingen komen in mi
cas. 

In 2010 zijn er totaal 2526 
oudervragenlijsten aan 
Careyn geleverd, waarvan 
480 voor Maassluis. Er 
zijn tot nu toe in totaal 
1164 ingevulde ouder
vragenlijsten bij Careyn 
opgehaald. Daarvan 
komen 221 oudervragen
lijsten uit Maassluis. In de 
rapportage die is opge
vraagd uit micas over 
2010, zitten 1655 door 
Careyn ingevulde jgz-
lijsten, waarvan 361 uit 
Maassluis. 

€11.730 € 11.730 

Totaal €144.069 €120.517 

In overleg met de gemeente Maassluis zijn afspraken gemaakt om rondom de thema's Voeding en 
Bewegen/Overgewicht en Genotmiddelenpreventie een samenhangende preventieaanpak 2010-2011 
aan het preventieteam voor te stellen, waarin de besteding van gelden begroot voor 2010 worden 
doorgeschoven naar 2011 (minus de ureninzet 2010). 
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MIDDELHARNIS 

Plusproducten 
MIDDELHARNIS 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Geheim van Goeree De begrote bedragen van 
de vier gemeenten worden 
gezamenlijk ingezet op 
preventie-activiteiten door 
diverse instellingen op basis 
van offertes. Afstemming en 
goedkeuring van de offertes 
vindt voortdurend plaats 
met ambtelijke Werkgroep 
en de GGD. 

Kwartaal 3: Verdeling 
middelen bepaald en 
offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in 
uitvoering. Gemeenten 
zijn op de hoogte. 
Kwartaal 4: Alle 
activiteiten zijn 
uitgevoerd door de 
instellingen in 2010. 
Enkele activiteit loopt 
door in eerste kwartaal 
2011. Gemeenten zijn 
op de hoogte van 
overzicht. 

€ 7.050 € 0 

Huiselijk geweld extra wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk geweld
meldingen: 9. 
Opgelegde 
huisverboden 2. 

€1.851 €1.851 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 
is 6x DWWJD afgesproken 
als plusproduct. 

Alle 6 afgesproken 
DWWJD-trajecten zijn 
reeds ingepland voor 
begin 2011 en nu geheel 
afgerekend. 

€ 7.333 € 7.333 

Entadministratie administratie en verzending 
entkaarten (overname taken 
gemeente hierin) 

Uitgevoerd conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond. 

€368 €368 

Totaal €16.602 € 9.552 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Middelharnis 

Basispakket 
€274.811 

Afnamegarantie 
€ 284.363 

Bedrag voor plusproducten 
€ 9.552 

Het Geheim van Goeree was niet in de afnamegarantie opgenomen en is reeds separaat afgerekend 
in 2010. 
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OOSTFLAKKEE 

Plusproducten 
OOSTFLAKKEE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Geheim van Goeree De begrote bedragen van 
de vier gemeenten worden 
gezamenlijk ingezet op 
preventie-activiteiten door 
diverse instellingen op basis 
van offertes. Afstemming en 
goedkeuring van de offertes 
vindt voortdurend plaats 
met ambtelijke Werkgroep 
en de GGD. 

Kwartaal 3: Verdeling 
middelen bepaald en 
offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in 
uitvoering. Gemeenten 
zijn op de hoogte. 
Kwartaal 4: Alle 
activiteiten zijn 
uitgevoerd door de 
instellingen in 2010. 
Enkele activiteit loopt 
door in eerste kwartaal 
2011. Gemeenten zijn 
op de hoogte van 
overzicht. 

€ 5.875 € 0 

Huiselijk geweld extra wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 4. 
Opgelegde 
huisverboden: 0. 

€1.056 €1.056 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 
is totaal 5x DWWJD 
afgesproken en betaald als 
plusproduct. 

DWWJD is in 
Oostflakkee 2x 
uitgevoerd. De 
resterende 3 x zijn reeds 
ingepland voor begin 
2011. Alle 5 trainingen 
worden in totaal 
gefactureerd. 

€6.111 €6.111 

totaal € 13.042 €7.167 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Oostflakkee 

Basispakket 
€154.343 

Afnamegarantie 
€161.510 

Bedrag voor plusproducten 
€7.167 

Het Geheim van Goeree was niet in de afnamegarantie opgenomen en is reeds separaat afgerekend 
in 2010. 
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RIDDERKERK 

Plusroducten 
RIDDERKERK 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

risicoprofielen (PAR) Het doel van het project is 
het opsporen van 
risicokinderen en helder 
krijgen of deze kinderen in 
zorg zijn. Indien nodig wordt 
vervolgens door de 
jeugdverpleegkundigen 
nazorg ingezet op deze 
kinderen. Een goede en 
gedegen inventarisatie is 
belangrijk. Wanneer de 
kinderen tijdens de 
inventarisatie niet als 
risicokind worden 
aangemerkt, zal er ook 
geen nazorg plaatsvinden. 
De scope van het project 
betreft voor de 
inventarisatie alle papieren 
dossiers van de kinderen in 
het basisonderwijs die 
bekend zijn op het Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
Ridderkerk. Voor de nazorg 
betreft de scope de 
kinderen in het 
basisonderwijs, die behoren 
tot een risicogroep. 
Kinderen in het 
basisonderwijs die niet 
(meer) bekend zijn bij CJG 
Ridderkerk, maar wel in 
Ridderkerk wonen vallen 
buiten de scope van het 
project. Indien nodig kan via 
de CJG coördinator contact 
opgenomen worden met het 
CJG of de GGD waar deze 
kinderen wel in zorg zijn. 

50% van te factureren 
bedrag, laatste fase in 
2010 is een bedrag van 
9426,-. Het project 
VI R/PAR Ridderkerk is 
afgerond conform 
afspraak. Met de 
gemeente heeft een 
terugkoppelingsgesprek 
plaatsgevonden over de 
resultaten. 

€ 9.426 € 9.426 

LZN Offerte 2010 separaat aan 
gemeente verstuurd voor 
0,89 fte coördinator en 0,3 
fte man. assistent. 
Vangnetfunctie en 
huisvesting wordt in 
mindering gebracht. 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 70; 
Opgelegde 
huisverboden: 7; LZN 
meldingen: 94. 

€101.142 €101.142 
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Plusroducten 
RIDDERKERK 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

open spreekuren op 3 
VO scholen 

149 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 58 
uur inzet doktersassistente 

Farel, Gemini en 
Maxima college. 
Verpleegkundige: 53 
uur, DA 48 uur. 
Behoefte aan open 
spreekuur blijkt in de 
praktijk lager te liggen 
dan verwacht. 

€ 5.795 €1.829 

Bezwaar en beroep 
kinderopvang
inspecties 

Bezwaar: Inzet jurist € 112,-
per uur (excl. BTW). Voor 
het maken van een 
beschikking wordt minimaal 
7 uur gerekend. Als hierop 
bezwaar en beroep wordt 
gemaakt en dS+V aanwezig 
moet zijn bij de behandeling 
hiervan, zal dit zijn op basis 
van het uurtarief van DS+V. 
Dit is op basis van pm. 

2010:geen inzet 
geweest omdat dit niet 
nodig was. 

pm € 0 

Totaal €116.363 €112.397 
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SCHIEDAM 

Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 
conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau 
voor coaching) + inzet 
projectassistent (1 uur per 
conferentie) en 
coördinator/interventie 
ontwikkelaar (9 uur per 
conferentie). 
Kostenberekening EK-c 
2010: Voorbereiding + 
conferentie 3790,--
/voorbereiding zonder 
conferentie 1570,-. Kosten 
inzet GGD: 790,--. Totaal 
per conferentie; max. 4580,-

In de tweede helft van 
2010(sept/okt)zijn2 
Eigen Kracht 
conferenties aangemeld. 

€10.000 €9.160 

Coördinator LZN Kostenposten LZN 
Schiedam 2010 
Coördinator (0,89 fte) 
€ 98.709 x 0,89 = €87.851,-
Managementassistent (0,28 
fte) € 75.515,-x 0,28 = 
€21.144,-
Subtotaal 1 op jaarbasis 
€108.995,-
Van dit bedrag wordt de 
bijdrage afgetrokken die de 
gemeente reeds levert aan 
de OGGZ-vangnetfunctie 
(€5.123,-). Dit brengt het 
totaal op jaarbasis op het 
volgende bedrag: 
Subtotaal 2 op jaarbasis 
€103.872,-
Omdat Schiedam zelf de 
huisvestingskosten draagt 
wordt eveneens de 
huisvestigingscomponent 
afgetrokken van dit bedrag 
(€ 6.222,-). Het totaal op 
jaarbasis bedraagt dan het 
volgende bedrag: € 97.650,-

Huiselijk geweld 
meldingen: 47; 
Opgelegde 
huisverboden: 24.; 
Meldingen LZN: 99 
meldingen. 

€ 97.650 € 97.650 

Take Care 19 trainingen (14 scholen) 
1ste helft en 2e helft 15 
trainingen (10 scholen) Take 
Care 

1e helft 2010: periode III 
& IV schooljaar 2009-
2010(feb-jul)10 
scholen, 15 groepen. 2e 
helft 2010: Schooljaar 
Periode I en II (= sep-
jan) 9 scholen, 13 
groepen. 

€41.031 €38.130 
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Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Totaal 2010:19 scholen, 
28 groepen. 
Kosten vallen iets lager 
uit dan begroot. 

Loving me loving you 2 keer op VMBO. 2840 per 
school. 

Weinig interesse van 
scholen waardoor niet 
uitgevoerd in 2010. 

€ 5.680 € 0 

Emotionele problemen 
Jeugd 

Basisondenwijs 
2x Train de trainer Vrienden 
voor intern begeleiders van 
basisscholen in Schiedam, 
per training max 15 
deelnemers uitgevoerd door 
Context GGZ. 2x 3.350 = 
6.700,-
2x Zippy's Vrienden, een in 
Engeland ontwikkeld 
lesprogramma dat kinderen 
van 5 tot en met 7 jaar 
sociale en emotionele 
vaardigheden bijbrengt. 
Werving en coördinatie door 
de GGD. 2x15.995 = 
31.990,-
2x Signaleren op de 
basisschool en 
kinderopvangcentra, 
deskundigheidsbevordering 
voor professionals. De 
training signalering wordt 
gegeven door Plexus 
Jeugdplein. Werving en 
coördinatie door de GGD. 
2x 3.352 = 6.704,-

Voortgezet onderwijs 
2x Lessen Ben je Gek?! 
Gastlessen uitgevoerd door 
RIAGG of Context. In 
Nederland kampen 
tienduizenden jongeren 
tussen de 16 en 25 jaar met 
psychische problemen zoals 
eetstoornissen, ADHD, 
depressies, schizofrenie of 
angst- en dwang
stoornissen. De kosten voor 
uitvoering, coördinatie en 
werving van 7 lessen op 2 
VO scholen bedragen 2x 
3.036 = 6.072,-
4x Training gesprekken met 
jongeren 12-16 jaar. 

Uitvoering zal in 2010 
en vooral 2011 
plaatsvinden. 
Basisonderwijs: 
Train de trainer 
Vrienden gepland in 
maart en sept 2011. 
Zippy's Vrienden 
training gepland in sept 
2011, wrs 1x i.p.v. 
geplande 2. Verder: 
Behoefte bij KomKids 
(kinderdagverblijf en 
BSO) aan training 
Signaleren Wat Nu?! 
voor alle (300) ped. 
medewerkers en leiding
gevenden. Aantal 
trainingen afhankelijk 
van budget. 

Voortgezet onderwijs: 
Context gaat werven 
voor Ben je Gek. 
Uitvoering op 3 VO 
scholen = 6.900,- euro. 

Er is 1 gesprekstraining 
gepland in april 2011 op 
de Wegwijzer voor het 
hele team. Voor overige 
gesprekstrainingen 
wordt nog geworven. 

€ 57.066 € 57.066 
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Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Bestemd voor mentoren en 
zorgcoördinatoren. 4 x 
1.400 = 5.600,-

Preventie overgewicht Zie separate offerte 
Preventie Overgewicht. 
Activiteiten kinderopvang 
(16.682,-) en Lekker Fit 
(43.360,-). Stay Slim 
interventie is komen te 
vervallen m.i.v. 2010 

Kinderopvang 
Het aanbod 
kinderopvang is in 
overleg met de 
uitvoerder aangepast en 
meer afgestemd op de 
behoeften van de 
doelgroep. In totaal zijn 
er 189 professionals 
getraind in de basis van 
beweegkriebels (0-4 jr 
en vanaf 4 jr). 
Daarnaast is er één 
groep (10 personen) 
getraind in 
beweegcoach. Dit 
betekent dat iedere 
locatie één opgeleide 
beweegcoach telt. 
Basisscholen 
Drie scholen nemen 
deel aan de interventie 
Lekker Fit met de 
schooldiëtist (de Klinker, 
El Furkan en Ababil). Op 
de Klinker is een basis 
gelegd met alle 
onderdelen, m.u.v. de 
consulten door de 
diëtist. Dit is conform 
planning. De andere 
twee scholen zijn ook 
gestart met consulten. 
Totale kosten (39.361,--) 
vallen lager uit door slim 
organiseren en het 
deels doorschuiven van 
de consulten naar 2011. 

€ 60.042 €39.361 

Gezonde School 
Kantine 

gemeente akkoord met 1 x 
GSK a €6.680,00 in 2010 
Vanuit het onderwijs (VO-
scholen) is hier ook 
interesse voor. 
Aanvullende afspraak dec. 
2010: VO-school 
Schravelant wordt 
opgenomen in GSK 2010; 
facturering ook in 2010 

1e helft 2010: De 
Wegwijzer (VO) start 
begin september met 
GSK. Dec. 2010: met 
Schravelant is contact 
opgenomen, e.e.a. is al 
in gang gezet, lom met 
gemeente wordt 2x GSK 
gefactureerd in 2010. 

€ 6.680 €13.360 
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Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Jeugdtandzorg Voorlichting over 
mondgezondheid in het 
basisonderwijs wordt door 
de GGD in 2010 aan 4 
basisscholen in Schiedam 
gegeven (1.681,-per 
school) 

Op 3 scholen is 
voorlichting over 
mondgezondheid 
(leerlingen) gegeven. 
Totaal 8 
oudervoorlichtingen in 
2010, in februari zullen 
nog 2 
oudervoorlichtingen 
gegeven worden (deze 
zijn gepland in 
december 2010). 

€ 6.724 € 6.724 

Gezonde school -
basisdeel van de 
methodiek 

6 scholen in 2009 en start 3 
nieuwe scholen in 2010. 
Prijspeil 2010 per school 
2.830,-. 

In totaal 3 gezonde 
scholen: twee bao (De 
Singel met twee 
locaties) en 1 vo. 
Werving na de zomer: 
geen extra scholen 
meer aangemeld. 
Het aantal geplande 
Gezonde Scholen wordt 
niet gehaald. Kosten 
vallen hierdoor lager uit. 

€16.976 € 8.488 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de derde 
klas van het VO vullen voor 
het PGO klassikaal een 
vragenlijst van de JMR in. In 
eerste instantie wordt door 
het JGZ-team het integrale 
jeugdgezondheidsdossier 
van de leerlingen uit klas 3 
gescreend. Vervolgens 
wordt aan de hand van de 
door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de 
leerling een verhoogd 
gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet op 
mogelijke psychosociale 
problemen, problemen 
rondom voeding en 
beweging, depressie, 
mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

698 vragenlijsten VOS 
uitgezet in Schiedam 

€10.474 €10.474 
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Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

PGO V03 Als op basis van de twee 
bronnen JMR en dossier, 
aangevuld met signalen van 
derden (o.a. de 
leerkracht/schoolnetwerk), 
blijkt dat een leerling een 
verhoogd risico loopt, wordt 
deze leerling voor een 
gesprek uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is (o.a. 
op basis van de 
jeugdmonitor) kan 
somatisch onderzoek 
plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team 
registreert bevindingen en/of 
verrichtingen van het PGO 
in het integraal JGZ-dossier 
en bespreekt, met 
toestemming van de 
leerling, relevante zaken 
met teamleden van de 
school. Indien nodig kan 
consultatie van eerste- of 
tweedelijns 
gezondheidszorg of 
verwijzing plaatsvinden. Bij 
twijfel over het bestaan of 
de aard van een probleem, 
kan een leerling nogmaals 
worden opgeroepen voor 
een onderzoek op indicatie 
op een later tijdstip. 
Hiervoor wordt 203 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 
120 uur inzet 
doktersassistente geraamd. 

Gerealiseerde inzet 164 
uur 
Jeugdverpleegkundige 
en 4 uur 
Doktersassistente. 
Oorspronkelijke offerte 
gebaseerd op schatting 
van 30% 
aandachtskinderen. Dit 
blijkt in de praktijk lager 
te liggen. 

€21.251 €3.241 

Jeugdmonitor 2 jarigen In 2010 is een nieuwe JMR 
oudervragenlijst in gebruik 
genomen. De ingevulde 
vragenlijst wordt door de 
Careyn-verpleegkundige 
tijdens het consult 
besproken. Conclusies en 
bevindingen komen in mi
cas. 

In 2010 zijn er in totaal 
2526 oudervragenlijsten 
aan Careyn geleverd, 
waarvan 1086 voor 
Schiedam. Er zijn tot nu 
toe in totaal 1164 
ingevulde 
oudervragenlijsten bij 
Careyn opgehaald. 
Daarvan komen 501 
oudervragenlijsten uit 
Schiedam. In de 
rapportage die is 
opgevraagd uit mlcas 
over 2010, zitten 1655 
door Careyn ingevulde 
jgz-lijsten, waarvan 604 

€13.620 €13.620 
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Plusproducten 
SCHIEDAM 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

uit Schiedam. 

Totaal €347.194 € 297.274 
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SPIJKENISSE 

Plusproducten 
SPIJKENISSE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Communities that 
Care 

afspraak met gemeente: 
betalen in 2010 en uitvoeren 
in 2011 

In overleg is besloten 
CtC niet uit te voeren. Er 
worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

€25.683 € 0 

Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
jezelf 

2010: er is een bedrag van 
20.604,- beschikbaar 
gesteld voor uitvoering van 
KOVJ 

14x KOVJ uitgevoerd in 
Spijkenisse. Kosten 
waren €22.711, 
meerkosten worden niet 
in rekening gebracht. 

€20.604 € 20.604 

Hartstikke leuk 
schoolbreed 

Begrote bedrag is iom 
gemeente in 1e helft 2010 
naar boven bijgesteld en als 
volgt opgebouwd: 4.067 (op 
basis van reguliere 
plustaken jeugd) en, 20.000 
(vanuit gereserveerd budget 
voor nog nader in te vullen 
plusproducten jeugd) 
Daarnaast is 23.824 nog 
extra beschikbaar via 
maatwerkgelden (reeds 
betaald via de 
inwonerbijdrage) 

Afspraken met de 
gemeente zijn gemaakt: 
uitvoering m.i.v. 
schooljaar 2010-2011. Is 
uitgevoerd conform 
afspraak met een uitloop 
in 2011. 8 scholen 
nemen deel, 100 Ikr. 
Introductiebijeenkomste 
n en 32 groepen leerl. 
ontbijtlessen. Iets 
hogere kosten dan 
begroot worden -zoals 
afgesproken met 
gemeente- gefactureerd. 

€23.032 € 24.067 

JGZ Entadministratie Administratie en verzending 
entkaarten (overname taken 
gemeente hierin). 

Uitgevoerd conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond. 

€1.556 €1.556 

Schoolconsultatie 
teams VO 

Afgesproken realisatie: 6 Gerealiseerd in 2010:6 €9.466 € 9.466 

Gezinsbegeleiding op 
maat (= 
gezinscoaches - CJG) 

Afgesproken realisatie: 15 
trajecten. 

298,75 uur, 16 gezinnen 
= 16 trajecten 
uitgevoerd in 2010 

€41.173 €41.173 

OGGZ toeleiding en 
coördinatie: onderdeel 
Hygiëne 

Aantal vervuilingsgevallen in 
Spijkenisse is hoger dan 
andere regiogemeenten, 
vandaar deze extra bijdrage. 

Cf afspraak €13.227 €13.227 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 116. 
Opgelegde 
huisverboden: 25. 

€ 7.687 € 7.687 

Reservering voor 
peuterspeelzalen-
inspectie 

Afrekening per eenheid. Dit 
betreft extra inspecties, 
bovenop de reguliere 
tweejaarlijkse inspecties 

Er zijn geen inspecties 
peuterspeelzalen 
verricht. De gemeente 
heeft ervoor gekozen 

€ 30.000 € 0 
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Plusproducten 
SPIJKENISSE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

om in 2010 geen 
prioriteit te geven aan 
de inspecties van 
peuterspeelzalen met 
name omdat er nog 
geen landelijk wettelijke 
toetsingsinstrumenten 
waren ontwikkeld binnen 
de nieuw ontwikkelde 
wetgeving 

Totaal € 172.428 € 117.780 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Spijkenisse 

Basispakket 
€1.108.121 

Afnamegarantie 
€1.263.416 

Bedrag voor plusproducten 
€155.295 

Behalve bovenstaande plusproducten is daarnaast ook een groot bedrag besteed aan extra inkoop 
van inspecties. Deze worden separaat afgerekend maar bij het bedrag aan plusproducten opgeteld en 
als één geheel gezien in relatie tot de afnamegarantie. Bij de gemeente zullen de werkelijk geleverde 
producten in rekening worden gebracht. De afnamegarantie van Spijkenisse is naderhand bijgesteld 
doordat CTC eruit gehaald is. 
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VLAARDINGEN 

Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

TTC De GGD RR levert voor de 
periode van 1 jaar de 
uitvoering van het 
voorzitterschap van de TTC 
NWN en de trajectregie voor 
het CO NWN. De inzet van 
de GGD RR hiervoor 
bedraagt 1 dag per week, 
met als startdatum 1 maart 
2010. Het werk vindt plaats 
op dinsdag en wordt 
uitgevoerd vanuit de locatie 
'De Elementen', de MO-
voorziening aan de 
Nijverheidstraat in 
Vlaardingen. 

Reeds separaat 
gerapporteerd. Behalve 
het voorzitterschap (€ 
20.000) is later ook de 
administratieve 
ondersteuning conform 
afspraak geleverd/ Dit 
was € 7.639,78 
(inclusief € 1.219,80 
BTW), dus €6419,98 
netto 

€ 20.000 € 26.420 

CJG Regisseur Rechtstreeks bij CJG. 1659 uur. De CJG 
regisseur is in dienst 
van het CJG 
aangesteld. 

nvt nvt 

Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 
conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau 
voor coaching) + inzet 
projectassistent (1 uur per 
conferentie) en 
coördinator/interventie 
ontwikkelaar (9 uur per 
conferentie). 
Kostenberekening EK-c 
2010: Voorbereiding + 
conferentie 3790, -
/voorbereiding zonder 
conferentie 1570,-. Kosten 
inzet GGD: 790, - . Totaal 
per conferentie; max. 4580 

1ehel f t2010:2EK-c ,s 
hebben plaatsgevonden 
in Vlaardingen (opstart 
en dus afrekening 
hiervan in 2009). EK-c 3 
(aanmelding juni 2010) 
uitgevoerd 28-8-2010; 
EK-c 4 (aanmelding juli 
2010) uitgevoerd op 24-
10-2010. EK-c 3 en 4 
factureren in 2010. 
Gemeente heeft 
verslagen van EKc's 
ontvangen. 

€10.000 €9.160 

Preventie overgewicht: 
Lekker Fit plus! en 
Kinderopvang 

3 basisscholen Lekker Fit 
Plus (43.360,-) en 
trainingen/workshops 
Kinderopvang over Voeding 
(7.851,-). Gezonde voeding 
0-4 jaar, Gezonde Voeding 
4-12 jaar en 
smaakontwikkeling. leder 
3x. Totaalbedrag wordt € 
51.211 

Lekker Fit uitgevoerd 
conform afspraak. 3 
scholen nemen deel: 
Het Visnet, Pr. Willem 
Alexander en Dagschool 
Erasmus (Gemeente 
heeft hierover aparte 
toelichting ontvangen). 
Activiteiten 
kinderopvang niet 
uitgevoerd (reeds 
gemeld aan gemeente). 
Totale kosten (22420,-) 
vallen veel lager uit door 

€51.211 € 22.420 
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Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

wegvallen activiteiten 
kinderopvang, door inzet 
eigen expertise (ipv 
inhuur) en het door
schuiven van de 
consulten naar 2011. 

Jeugdtandzorg/17 
scholen PO 

10 basisscholen a € 1681 ,-
per basisschool (€ 16.810) 

Ie helft 2010: 6 scholen 
nemen deel. Werving na 
de zomer geen nieuwe 
deelname meer 
opgeleverd. 

€16.810 €10.086 

Take Care Voorstel extra stimulering 
deelnemende scholen in 
2010 tot max. €6.600. (= 
2/3 van jaarbedrag). 1e helft 
2010: 3 scholen, 5 
trainingen 2e helft 2010: 5 
scholen, 6 groepen. 

1e helft 2010 (periode III 
en IV), 3 scholen, 5 
trainingen. 
2e helft 2010 (periode I 
en II), 5 scholen, 9 
trainingen. 
Totale kosten: 14 x € 
500 = € 7.000. Dit is iets 
hoger dan begroot. 

€ 6.600 € 7.000 

Voorkomen depressie 
en Voorkomen onveilig 
seksueel gedrag bij 
jongeren Seksuele 
gezondheid 

twee separate offertes 
(Depressie 55.973,- en 
Seksueel gedrag 50.000,-) = 
totaal 105.973,-. 

Wordt aparte afspraak in 
2011 over voortgang 
tussen GGD en 
Gemeente. Seksueel 
gedrag: Alle VO-
scholen bezocht en 
thema besproken: 5 
locaties (Lentiz/VOS) 
hebben lesmaterialen 
besteld en ontvangen. 
Ondersteuning 
docenten/ouders/leerling 
en loopt door in 2011. 
Offerte Depressie: 
Training Signaleren wat 
nu?! aan 
leidinggevenden St. KO 
Vld gegeven; 
voorlichting signaleren 
depressieve klachten 
aan vpk van Careyn; 
Zippy-training aan 15 Ikr 
van 3 bao scholen; Tde 
Trainer Vrienden aan 10 
Ikr van 5 bao-scholen. 
Theater Weerzin op 2 
VO-scholen met voorl. 
teams over signaleren/ 
verwijzen bij 
depressieve klachten; 
(extra) gesprekstraining 
staat gepland. 

€105.973 €105.973 
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Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Gepland onderzoek 
wordt rond maart 2011 
afgerond. 

Loving me, loving you 1 maal VMBO school Uitgevoerd conform 
afspraak. 

€ 2.840 € 2.840 

LZN - Coördinator LZN 1,0 fte coördinator / 0,44 fte 
man. assistent 

Ie helft 2010: 70 
meldingen. 

€119.500 €119.500 

Gezonde school 
(basisdeel van de 
methodiek inclusief 
voeding en beweging 
en genotmiddelen
preventie) 

Planning: 7 GSR lopen 
door, werving 2 nwe GSR 
2010, totaal 9. 4 GSK is 
niet haalbaar gebleken bij 
half jaarrapportage: 1 x GSK 
wordt uitgevoerd en 1 x 
GSK doet de school zelf 
(Jozef MAVO). 

Aantal gezonde scholen 
eind 2010: Totaal 8:4 
bao en 4 vo. 9de school 
is bezig met 
besluitvorming. 
Gekozen prioriteiten/ 
sporen: BaO: 1.De 
Hoeksteen: omgaan met 
elkaar/ voeding & 
beweging/Hygiëne. 
2.Klimop: omgaan met 
elkaar/goed zorgen voor 
jezelf/sport. 
3.Breinpaleis: 
pesten/relaties en 
seksualiteit/voeding. 
4.Jan Ligthart (voorheen 
Prisma): 
voeding/omgaan met 
elkaar. VO:1.Het 
college VOS: 
voeding/genotmiddelen/ 
relaties en 
weerbaarheid. 
2.Geuzencollege 
Westwijk: voeding/ 
binnenklimaat/veiligheid. 
S.Jozefmavo: voeding/ 
beweging/relaties. 4. 
Geuzencollege Holy: 
nog geen keuze 
gemaakt. Verder: 1 
gezonde school kantine 
(GSK) is gerealiseerd in 
2010 (College VOS 
Westwijk). 1 GSK in 
opstartfase 
(Geuzencollege) en 1 
school heeft GSK zelf 
uitgevoerd (St Jozef 
mavo).Kosten vallen 
lager uit vnl. vanwege 
minder GSK-scholen 
dan gepland. 

€ 63.525 € 55.000 
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Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de derde 
klas van het VO vullen voor 
het PGO klassikaal een 
vragenlijst van de JMR in. In 
eerste instantie wordt door 
het JGZ-team het integrale 
jeugdgezondheidsdossier 
van de leerlingen uit klas 3 
gescreend. Vervolgens 
wordt aan de hand van de 
door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de 
leerling een verhoogd 
gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet op 
mogelijke psychosociale 
problemen, problemen 
rondom voeding en 
beweging, depressie, 
mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

Vlaardingen: Totaal 
1424 V03 vragenlijsten 
uitgezet in 2010. 

€10.266 €10.266 

PGO V03 Als op basis van de twee 
bronnen JMR en dossier, 
aangevuld met signalen van 
derden (o.a. de 
leerkracht/schoolnetwerk), 
blijkt dat een leerling een 
verhoogd risico loopt, wordt 
deze leerling voor een 
gesprek uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is (o.a. 
op basis van de 
jeugdmonitor) kan 
somatisch onderzoek 
plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team 
registreert bevindingen en/of 
verrichtingen van het PGO 
in het integraal JGZ-dossier 
en bespreekt, met 
toestemming van de 
leerling, relevante zaken 
met teamleden van de 
school. Indien nodig kan 
consultatie van eerste- of 
tweedelijns 
gezondheidszorg of 
verwijzing plaatsvinden. Bij 
twijfel over het bestaan of 
de aard van een probleem, 
kan een leerling nogmaals 
worden opgeroepen voor 
een onderzoek op indicatie 
op een later tijdstip. 
Hiervoor wordt 272 uur inzet 

Inzet 
Jeugdverpleegkundige 
246 uur 
Inzet Doktersassistente 
150 uur 

€ 29.459 € 8.822 
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Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

jeugdverpleegkundige en 
161 uur inzet 
doktersassistente geraamd. 

Jeugdmonitor 2 jarigen In 2010 is een nieuwe JMR 
oudervragenlijst in gebruik 
genomen. De ingevulde 
vragenlijst wordt door de 
Careyn-verpleegkundige 
tijdens het consult 
besproken. Conclusies en 
bevindingen komen in ml
cas. 

In 2010 zijn er totaal 
2526 oudervragenlijsten 
aan Careyn geleverd, 
waarvan 960 voor 
Vlaardingen. Er zijn tot 
nu toe in totaal 1164 
ingevulde 
oudervragenlijsten bij 
Careyn opgehaald. 
Daarvan komen 442 
oudervragenlijsten uit 
Vlaardingen. In de 
rapportage die is 
opgevraagd uit mlcas 
over 2010, zitten 1655 
door Careyn ingevulde 
jgz-lijsten, waarvan 690 
uit Vlaardingen. 

€13.122 €13.122 

Staat van de Jeugd in 
Vlaardingen 

Conform separate offerte. Het rapport voor de 
Jeugd van Vlaardingen 
is af. De gemeente zal 
dit rapport zelf drukken 
en verspreiden. 
Verder is gewerkt aan 
het thema Vlaardingen 
psychosociaal. 
Voor het verdiepend 
onderzoek is iom de 
gemeente de keuze 
gemaakt voor een 
vraagontwikkelings-
onderzoek. De opdracht 
hiertoe bleek in 2010 
onvoldoende eenduidig 
zowel vanuit de 
gemeente als vanuit de 
GGD. Afgesproken is 
het vraagontwikkelings-
onderzoek in 2011 uit te 
voeren en in 2010 
verder geen formatie 
(fte) meer hierop in te 
zetten. Ingezette 
formatie in 2010 
bedraagt € 4501 euro. 
Met de gemeente is 
afgesproken om het niet 
ingezette budget 2010 
(€ 50110-€ 4501=€ 
45609) in te zetten voor 

€50.110 €4.501 

GGD 
Rotterdam-Ri jnmond 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 

73 
Jaarverslag 2010 OGZRR 



Plusproducten 
VLAARDINGEN 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

de offerte van 201T. 

Totaal € 486.294 €395.110 

Met gemeente Vlaardingen is miv 2011 afgesproken om de Gezonde School Rijnmond aanpak op 
scholen verder te promoten en als 'paraplu' te gebruiken voor op school gerichte preventieactiviteiten. 
Gemeente stelt hiervoor ten minste 75.000,-- euro beschikbaar en heeft de GGD gevraagd hiertoe 
een voorstel uit te werken. De aparte offertes 'Voorkomen depressie' en 'Voorkomen onveilig seksueel 
gedrag bij jongeren' vallen hier vooralsnog niet onder. Deze trajecten worden zoals gepland 
uitgevoerd in 2011. 
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WESTVOORNE 

Plusproducten 
WESTVOORNE 

Afgesproken realisatie Behaalde realisatie Begroot 
2010 

Afrekening 
2010 

Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op 

Er is een bedrag van 
18.212,-beschikbaar 
gesteld voor uitvoering van 
KOVJ (vlg. afnamegarantie, 
plusgelden). 

Ie half jaar 2010: 5x 
KOVJ uitgevoerd. 
Uiteindetijk voor hele 
jaar 11x uitgevoerd. 
Totaal bedrag: 
17.572,50 

€18.212 €17.573 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

wettelijk extra; 10 cent per 
inwoner; structureel; LTHG 

Huiselijk 
geweldmeldingen: 8. 
Opgelegde 
huisverboden: 0. 

€ 1.470 € 1.470 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden 
als reguliere bijdrage 
JGZ, conform 
overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG 
Rijnmond. 

€ 3.087 € 3.087 

Totaal € 22.769 €22.130 

Afgesproken afnamegarantie 

Naam gemeente 
Westvoorne 

Basispakket 
€214.394 

Afnamegarantie 
€237.163 

Bedrag voor plusproducten 
€ 22.769 

Omdat er minder is geleverd dan is afgesproken en dit niet te wijten valt aan de gemeente, zal de 
gemeente niet gehouden worden aan de afnamegarantie en zal slechts het bedrag van de werkelijk 
geleverde producten in rekening worden gebracht. 
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Bijlage 1  verrekening basistakenpakket: uniforme 
contactmomenten 

Verrekening PGO contactmomenten 2010 
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Bijlage 2  verrekening basistakenpakket: inspecties 
kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouders 

Begrote aantallen Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2010 (als onderdeel van inwonerbijdrage) 

Gemeente 

Rotterdam 

Albrandswaard 

Barendrecht 

Capelle a/d Ussel 

Krimpen a/d IJsse 

Ridderkerk 

Lansingerland 

Vlaardingen 

Schiedam 

Maassluis 

Totaal 

Inspecties Inspecties 
kinderopvang peuterspeel 

354 
17 
42 
52 
22 
17 
47 
34 
54 
24 

zalen 

10( 

6 , 5 

1,! 

8,! 

11 

2,5 

— 

Gerealiseerde inspecties 2010 

Albrandswaard"^™ 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Schiedam 
Vla 

Realisatie 2010 
KO periodiek KO overig 

■TÖF 
21,0 
47,0 
24,0 
31,0 
25,0 
11.0 
55,0 
34,0 

9,0 
24,0 

3,0 
11,0 
2,0 

10,0 
10,0 
9,0 

Bevindingen Gastouders Gastouders Gastouders totaal Werkelijke kosten 
A e n B A B inspecties (€) 

30.0 
4,0 
6,0 

43,0 
3,0 
6,0 
5,0 
6,0 

178,5 
203,0 
104,0 
221,0 

80,0 
104,0 
171,0 
166,0 

Reeds betaald 
voorschotnota (€) 

45.059 
57.689 
23.554 
51.545 
26.284 
20.140 
62.809 
40.621 

Nog te betalen 
€ 

T i ï s 
3.380 

16.366 
11.367 
18.637 
6.140 
8.413 

10.001 
12.505 

5,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 

51,0 
117,0 
128,0 
71,0 

130,0 
50,0 
74,0 

101,0 
115,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

21.! 
48.439 
74.055 
34.921 
70.182 
32.425 
28.553 
72.809 
53.126 

ZHE gemeente Realisatie 2010 
KO periodiek KO overig Bevindingen Gastouders Gastouders Gastouders Totaal Totale kosten (€) 

onderzoek A en B A B inspecties 

Reeds betaald 
factuur sept '10(€) 

T588 
1.518 
4.082 

442 
6.513 
1.518 
4.774 

12.867 
4.553 

Nog te betalen 
€ 

T598 
10.841 
3.786 
7.866 

26.176 
6.702 
9.045 

37.545 
6.834 

Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

5,0 
3,0 
2,0 
2,0 
9,0 
2,0 
6.0 

13,8 
3,0 

0,0 
1,0 
2.0 
2.0 
4,0 
0,0 
2,0 

11.0 
2.0 

0,0 
1,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

10,0 
5,0 
1.0 
3,0 

25,0 
6,0 
5,0 

13,0 
7.0 

21,0 
39.0 
12.0 
13,0 
59,0 
23,0 
15,0 

164,0 
26,0 

0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

36.0 
49,0 
20.0 
25,0 
97,0 
31,0 
28,0 

201,8 
38,0 

14.186 
12.359 
7.868 
8.308 

32.688 
8.219 

13.819 
50.412 
11.387 
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Eindafrekening inspecties kinderopvang 
Te verrekenen 

€3.115 
€3.380 

€ 16.366 
€11.367 
€ 18.637 
€6.140 
€8.413 

€ 10.001 
€ 12.505 
€6.598 

€10.841 
€ 3.786 
€7.866 

€26.176 
€ 6.702 
€ 9.04! 

€ 37.545 
€6.834 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 

Schiedam 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
Totaal €205.31 
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Bijlage 3 - totaal verrekeningen basistakenpakket 

Te verrekenen bedragen basistakenpakket 

Eindafrekening uniforme contactmomenten 

Product 
Capelle a/d 

Ussel 
Krimpen a/d Lansinger^ Vlaardingen 

Unilorm contactmoment: PGO groep 2 BAO 
Uniform contactmoment: vaccinatie 9 jaar 
Unilorm contactmoment: PGO groep 7 BAO 
Uniform contactmoment: PGO klas 1 VO 
Uniform contactmoment: SO 4-19 jarigen 
Totaal 

Product 
Hellevoet

sluis 
Hiddel-
hamis 

Spijke-nlsse 

Uniform contactmoment. PGO groep 2 BAO 
Uniform contactmoment, vaccinatie 9 jaar 
Uniform contactmoment: PGO £ 0 ^ 7 
Uniform contactmoment: PGO klas 1 VO 
Uniform contactmoment: SO 4-19 jarigen 
Totaal •€648 € 0 -€28 €0 €0 €0 -€4.722 €235 

Eindafrekening inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 

Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 

Ridderkerk 
Schiedam 
Vlaardingen 
Bemisse 

Spijkenisse 

Bedrag 

Totaal eindafrekening basistaken 

Bedrag 
uniforme 
corrtactmome 
nten 

Bedrag 
kinderopvang 

peuterspeelza 
al inspecties 

Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 

Schiedam 
Vlaardingen 

Bemisse 

Hellevoetsluis 

Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
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Bijlage 4 - facturen plusproducten 

Te versturen facturen plusproducten 

Gemeente Bedrag 
Albrandswaard € 0 
Barendrecht €0 
Capelle a/d Ussel € 64.736 
Krimpen a/d Ussel € 95.794 
Lansingerland €0 
Maassluis €120.517 
Ridderkerk €112.397 
Schiedam € 297.274 
Vlaardingen €395.110 
Bernisse €1.579 
Brielle € 0 
Dirksland €5.719 
Goedereede € 7.568 
Hellevoetsluis € 97.569 
Middelharnis € 9.552 
Oostflakkee €7.167 
Spijkenisse €117.780 
Westvoorne €22.130 
Totaal € 1.354.892 
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Bijlage 5 - totaal eindafrekening per gemeente 

Totaal te versturen facturen eindafrekening 2010 per gemeente 

Totaal eindafrekening per gemeente 
Gemeente 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d Ussel 
Krimpen a/d Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Schiedam 
Vlaardingen 
Bemisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 

basistakenpakket pluspróducten totaal factuur 

€19.243 
€ 14.719 

€ 5.020 
€10.897 
€ 33.834 

-€12.290 
€ 34.709 

-€ 26.058 
€ 4.802 
€ 5.950 

€10.841 
€ 3.758 
€ 7.866 

€26.176 
€ 6.702 
€ 9.045 

€ 32.823 
€ 7.069 

€ 0 
€ 0 

€ 64.736 
€ 95.794 

€ 0 
€120.517 
€112.397 
€ 297.274 
€395.110 

€1.579 
€ 0 

€5.719 
€ 7.568 

€ 97.569 
€ 9.552 
€7.167 

€117.780 
€22.130 

€19.243 
€14.719 
€ 69.756 

€106.691 
€ 33.834 

€108.227 
€147.106 
€271.216 
€ 390.308 

€ 7.529 
€10.841 

€ 9.477 
€15.434 

€123.745 
€16.254 
€16.212 

€150.603 
€29.199 

Totaal €185.502 €1.354.892 €1.540.394 

GGD 
Rotterdam-Rijnmond 

81 
Jaarverslag 2010 OGZRR 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 



Bijlage 6 - totaal eindafrekening CJG-Rijnmond 

GGD Rotterdam-Rijnmond vervulde in 2010 voor de regiogemeenten nog de kassiersfunctie voor de 
CJG Rijnmond. 
De opgave van de verrekening staat hieronder opgenomen. 

Het CJG moet per saldo € 19.815 terugbetalen aan de regiogemeenten (Rotterdam wordt hier 
overigens buiten gelaten vanwege specifieke afspraken via de subsidiebeschikking) vanwege niet 
geleverde prestaties binnen het basistakenpakket (te lage bereikcijfers). Dit volgt uit bijlage 1. 
Daarnaast ontvangt het CJG in totaal € 143.062 voor geleverde plusproducten. Dit is terug te vinden 
in het hoofdstuk plusproducten. 
Het totaalsaldo van het bedrag dat de GGD derhalve zal betalen aan CJG Rijnmond komt neer op 
€123.347 
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Begroting 2011 
Basistakenpakket GGD 

Vastgesteld in het algemeen bestuur OGZRR op 17 februari 2011 
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1. INLEIDING 

Gemeenschappelijke regeling OGZRR 
De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de 
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Ca
pelle aan den Ussel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ussel, Lansingerland, 
Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en 
Westvoorne. Per 1 januari 2010 maken de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee offi
cieel deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Rozenburg is in maart 2010 opge
houden te bestaan als zelfstandige gemeente en één van de veertien deelgemeenten van Rotterdam 
geworden. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert de basistaken uit voor het gehele werkge
bied. 

Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-
Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de 
bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de dienstbegroting van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond als onderdeel van het concern gemeente Rotterdam) is dit geen formele begro
ting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook 
met de provincie, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd. 
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Wet publieke gezondheid 
De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de OGZRR de basis
taken uitvoert voor de (regio)gemeenten. De kern van de wet is dat deze het college van burgemees
ter en wethouders van alle gemeenten opdraagt om de totstandkoming en de continuïteit van en de 
samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezond
heidszorg 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. 

De bij wet opgedragen taken aan gemeenten die volgen uit de Wet Publieke Gezondheid zijn: 
a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssi

tuatie van de bevolking; 
b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheids

beleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze 
gezondheidssituatie; 

c. het bewaken vaa gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbe

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

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

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

gezondheidszorg; 
I. 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 in
fectieziekte en de directe dreiging daarvan. 

Uit de nieuwe wet publieke gezondheid volgen ook de International Health Regulations (IHR). Voor de 
haven is er een convenant gesloten over de werkwijze binnen het havengebied met betrekking tot het 
voorkomen van en de inspectie op infectieziekten. 
Voor de aangesloten gemeenten voert de GGD-RR de taken a toe en met g en m tot en met q uit. De 
taken h tot en met I worden met ingang van januari 2011 uitgevoerd door CJG-Rijnmond. 

Basistakenpakket 
Deze begroting heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor 
alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket staat voor vier jaar vast, en is na uitvoerige 
discussies in de periode oktober 2009 tot oktober 2010 op 28 oktober 2010 door het Algemeen Be
stuur vastgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats 
indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan. 

Gemeenten kunnen verder bilateraal afspraken maken met de GGD RR over de inkoop en uitvoering 
van plusproducten. De tarieven die gelden voor het basistakenpakket gelden tevens voor de pluspro
ducten. De prijzen van de plusproducten zullen evenals de prijzen van de basistaken voortaan onder
deel zijn van het nieuwe productenboek, dat digitaal beschikbaar komt. De producten in het produc
tenboek kunnen jaarlijks aangepast en aangevuld worden. Hiermee wordt het productenboek flexibe-
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Ier en kan sneller ingespeeld worden op wensen van gemeenten. Uiteraard blijft ook maatwerk altijd 
mogelijk. Hierover kunnen altijd bilaterale afspraken tussen gemeente en GGD gemaakt worden. De 
plusproducten maken geen deel uit van de begroting en vallen formeel ook niet onder de regeling 
OGZRR. 

Het productenboek is de inhoudelijke bijlage bij de begroting. De beschrijving van de basistaken is 
hierin ook terug te vinden. Een korte omschrijving van het basistakenpakket is eveneens terug te vin
den in hoofdstuk 2. 

Financieel kader begrot ing 2011 
In 2009 werd bij de behandeling van de begroting 2010 reeds ingestemd met een traject om te komen 
tot een herziening van de begrotingsopzet voor 2011. 
In de vergadering van het algemeen bestuur in juni 2010 is als financieel kader voor de begroting 
2011 een bestuurlijke opdracht gegeven waarin werd gesteld dat het basistakenpakket in 2011 niet 
meer mag kosten dan de prijs van het basistakenpakket in 2010 minus 5%. Vanwege de opsplitsing 
van het basistakenpakket 2010 in een GGD-deel en een CJG-deel (waarover later meer) is het finan
cieel kader voor de basistaken die door de GGD worden uitgevoerd gesteld op € 6,44 (prijs van GGD 
taken in 2010) minus 5%. 
Om binnen dat financieel kader te blijven zijn enerzijds de uurtarieven van de GGD neerwaarts bijge
steld (d.m.v. een taakstelling op de dienstoverhead) en is anderzijds het basistakenpakket als volgt 
aangepast: 

Rrödüctnaam Gem. inwoner
bijdrage 2010 

Gem. jnwö-
nerbijdrage 

2011 

Extra 
inwoner-
bijdrage : 

R'dam 2011 

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling € 0,09 € 0,13 
Gezondheidslijn / informatieverstrekking € 0,62 € 0,28 
Beleidsadvisering € 0,17 n.v.t. 
Gezondheidsenquête/VTV € 0,22 € 0,35 
Infectieziektebestrijding € 1,59 € 1,98 
Tuberculosebestrijding € 1,32 € 1,14 € 1,27 
Soa/hiv preventie en bestrijding € 0,79 € 0,44 
Terugkoppeling Jeugdmonitorgegevens € 0,11 n.v.t. 
Jeugd Rijnmond in Beeld n.v.t. € 0,13 € 0,92 
Technische hygiënezorg € 0,14 € 0,16 
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastou
derbureaus 

€ 0,81 € 0,90 

Medische milieukunde € 0,46 € 0,56 
Vangnetfunctie € 0,07 
Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 
(KIZ) 

€ 0,05 € 0,06 

Totaal (excl. JGZ-basistaken van het CJG) € 6,44 € 6,12 € 2,19 

De directie van de GGD geeft aan hiermee een nog verantwoord maar wel absoluut minimum basista
kenpakket te kunnen leveren. 

Bij de bespreking van het financiële kader 2011 is afgesproken dat meerjarig, tot en met 2014, de 
gemiddelde inwonerbijdrage ongewijzigd blijft (minus / plus indexatie). Er vindt tussentijds dus geen 
nacalculatie plaats, zodat beide partijen voor vier jaar lang weten waar ze aan toe zijn. 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de begroting 2011 voor de basistaken van de GGD-RR en de 
uitwerking ervan per gemeente. De tarieven waarop deze begroting is gebaseerd zijn te vinden in 
bijlage 1. 
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Inhoudelijke gevolgen van het nieuwe voorstel: 
* Versobering van de Jeugdmonitor tot Jeugd Rijnmond in Beeld (in 2011 wordt bekeken wat de 

GGD nog kan leveren voor 13 cent per inwoner) 
* Beperken SOA/HIV-preventie (mogelijk langere wachttijden bij de SOA poli.vermindering van 

de preventieactiviteiten in de regio, waarbij de GGD zal monitoren of het aantal SOA's op
loopt) 

* Beperken gezondheidslijn (langere wachttijden door verminderde personele bezetting, en af
nemende bekendheid van de gezondheidslijn door niet langer te adverteren in de Gouden 
Gids) 

* Schrappen product vangnetfunctie (gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het afnemen 
van een LZN als plusproduct of het zelf organiseren hiervan) 

* Er is geen recht meer op uren beleidsadvisering (als GGD voor een gemeente extra advies 
moet geven is dit op factuurbasis) 

* Het aantal inspecties kinderopvang/peuterspeelzalen en gastouderbureaus blijft gehandhaafd 
op niveau 2010 (zie hoofdstuk 3 voor de aantallen uit 2010) 

Oprichting CJG Rijnmond 
Per 1 januari 2010 is na een besluit in het algemeen bestuur in 2009 het uitvoeren van de jeugdge
zondheidszorg uitbesteed aan CJG Rijnmond. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken 
vanaf 1 januari 2010 niet langer bij de GGD Rotterdam-Rijnmond maar bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Rijnmond. Dit deel van het basistakenpakket wordt vanaf 2011 dus niet langer via de GGD en 
de OGZRR aangeboden maar geleverd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. 
Over de begroting voor de CJG Rotterdam Rijnmond zijn separate afspraken gemaakt in de platform
vergadering van het algemeen bestuur OGZRR en het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Jeugdzorg 
op 28 oktober 2010. Deze afspraken zijn terug te vinden in de begroting 2011 van het CJG Rotter
dam-Rijnmond. 
In dezelfde vergadering is besloten om de bestuurlijke aansturing van de CJG Rotterdam-Rijnmond te 
laten verlopen via de raad voor het publiek belang (RVPB). 

De huisvesting van de JGZ / CJG vestigingen en de financiering hiervan is tot op heden niet doorbe
last aan de regiogemeenten. Omdat er in het verleden met name vanuit Rotterdamse panden werd 
gewerkt voor de JGZ in de regiogemeenten is een doorbelasting van deze kosten lange tijd over het 
hoofd gezien. Naar aanleiding van het oprichten van CJG-vestigingen in de regiogemeenten is dit punt 
aan het licht gekomen omdat de vraag toen actueel werd wie de kosten voor de CJG-vestigingen in 
die regiogemeenten zou gaan dragen. Vanuit de logische redenatie dat de huisvestingskosten van 
nieuwe CJG's in regiogemeenten door die gemeenten zelf gefinancierd moeten worden zullen extra 
kosten in 2011 te verwachten zijn. Over de inzichtelijkheid van deze kosten zijn separate afspraken 
gemaakt in de vergadering van AB en PHO op 28 oktober 2010. 
Ook de kosten voor het elektronisch kinddossier Kidos zijn in bovengenoemde vergadering definitief 
vastgesteld. Het CJG zal deze kosten factureren. 

In bijlage 2 van deze begroting is een totaaltabel opgenomen waarin voor de volledigheid zowel de 
kosten voor het basistakenpakket GGD RR als ook de kosten voor het basistakenpakket CJG Rijn
mond almede de kosten voor het EKD KIDOS per gemeente inzichtelijk worden gemaakt. 

Specifieke afspraken met de ZHE-gemeenten voor 2011 
De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee die voor 1 januari 2010 vielen onder de 
GGD Zuidhollandse Eilanden (ZHE) zijn vanaf die datum toegetreden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR). 
Bij deze overgang werd afgesproken dat continuïteit van het ZHE-pakket en prijs werd gegarandeerd 
waarbij de inwonersbijdrage van 2009 (€ 14,69) met het indexpercentage zou worden verhoogd. Te
vens zijn afspraken gemaakt voor het verdwijnen van het eigen risico van deze gemeenten door voor 
twee jaar een garantieafname af te spreken. Het begrotingsjaar 2011 is het laatste jaar van deze af
namegarantie. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de specifieke situatie en afspraken voor de 
ZHE-gemeenten. 
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2. DE PRODUCTEN 

Samenstelling van het basispakket 
Een uitgebreide beschrijving van de productclusters en de afzonderlijke producten is opgenomen in 
het productenboek. Het basispakket is samengesteld uit de volgende producten. Hieronder een korte 
omschrijving met per product het doel van het product. 

Algemeen productenaanbod (APA) 

Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling 
• Het bieden van inhoudelijke en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeen

schappelijke regeling. 
Informatieverstrekking 

• Vergroten van de kennis van burgers en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en 
zorg. 

Gezondheidsenquête / VTV 
• Het in kaart brengen van de gezondheidstoestand en -bedreigingen van de inwoners van het 

werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond van 16 jaar en ouder. 
• Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse 

van de gezondheidssituatie in de gemeenten. 

Infectieziektebestrijding (IZB) 

Infectieziektebestrijding 
• Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig 

bestrijden van infectieziekten. 
• Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid op dit terrein 

ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren. 
Tuberculosebestrijding 

• Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied 
door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculose-infecties, sur
veillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid. 

Soa/hiv-preventie en -bestrijding 
• Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aan

doeningen (soa) en hiv en waar nodig bestrijden van soa/hiv. 
• Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van soa/hiv, beleid op dit terrein ontwikke

len en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren. 

Jeugd (J) 

Jeugd Rijnmond in Beeld 
• Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de 

gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren van jeugdigen in 
het Rijnmondgebied 

Milieu & hygiëne (M&H) 

Technische hygiënezorg 
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiëni

sche omgeving van basisvoorzieningen te bevorderen. 
Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen 

• Toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op de aspecten hygiëne, 
veiligheid en pedagogisch beleid. 

Medische milieukunde 
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door het contact met milieu

verontreiniging te beperken en een veilige omgeving te bevorderen. 
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Persoonsger ichte zorg (PGZ) 

Coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken 
• Het doel van het KlZ-coördinatieteam is het voorkomen van maatschappelijke onrust door het 

bieden van psychosociale hulp bij kleinschalige incidenten en zedenzaken (die niet onder de 
Gripprocedure van de GHOR vallen). 

• Daarnaast wordt ingezet op vermindering van de met het kleinschalig incident of de zeden
zaak samenhangende psychosociale klachten/gezondheidsproblemen 

Prestaties en kengetal len 2011 
In het productenboek worden voor alle producten kengetallen en prestatie-indicatoren vermeld. Deze 
vormen de basis voor de verantwoording over de uitvoering van de producten in 2011. Waar mogelijk 
worden voor producten specifieke prestatieafspraken 2011 gemaakt. In geval van kengetallen betreft 
dit de verwachte productie 2011. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2011 zijn weer
gegeven in de tabel hieronder. 

Basisproduct Prestatie-indicator/kengetal Prestatie 2011 
Ondersteuning bestuur aantal adviezen algemeen be

stuur 
rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 

Informatieverstrekking aantal beantwoorde vragen ge-
zondheidslijn 

rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 

Gezondheidsenquête en VTV Rapportage per gemeente 

Thematische factsheets voor het 
hele werkgebied 
Up to date informatie beschik
baar op de gezondheidsatlas 

één rapportage per vier 
jaar 
circa vier thematische 
factsheets per vier jaar 
website gezondheidsat-
lasrijnmond.nl 

Infectieziektebestrijding aantal meldingen; 
aantal outbreaks van infectie
ziekten en wijze van opvolging; 
aantal besmettingsaccidenten 

aantal niet werkgerelateerde be
smettingsaccidenten, 
oefeningen ter voorbereiding op 
grootschalige uitbraken infectie
ziekten 
Snelheid meldingen: percentage 
meldingen dat conform landelijke 
richtlijnen op tijd is. 

1.350 meldingen 
80 outbreaks 

135 besmettingsacci
denten 
rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 
rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 

rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 

Tuberculosebestrijding aantal meldingen van tuberculo
sepatiënten en registraties van 
tuberculose-infectie; 
aantal cliëntcontacten; 
aantal longfoto's, Mantoux tes
ten, IGRA testen en BCG vacci
naties. 
percentage TBC-patiënten dat 
behandeling voltooit 
percentage geïnfecteerde per
sonen dat preventieve behande-
ling voltooid 

160 meldingen 

23.000 cliëntcontacten 
11.000 longfoto's en 
4.000 matouxtesten 

rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 
rapportage op basis van 
de prestatie-indicatoren 

Soa/hiv-preventie en -
bestrijding 

aantal mensen bereikt met voor
lichtingen 
aantal groepsvoorlichtingen 

20.000 mensen bereikt 
100 groepsvoorlichtin-
gen 

Jeugdonderzoek Jeugd Rijn
mond in Beeld 

(let op: deze prestatie-indicatoren 
kunnen wijzigen na 2011 ivm de op
dracht om een product voor € 0,13 
samen te stellen) 
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Basisproduct" Prestatie-indicator/kengetal Prestatie 2011 
1 gemeenterapport 4-12 jarigen 
per vier jaar (digitaal beschik
baar als rapport en de cijfers in 
de gezondheidsatlas) per ge
meente 
1 gemeenterapport 12-17 jarigen 
per vier jaar (digitaal beschik
baar als rapport en de cijfers in 
de gezondheidsatlas) per ge
meente 
Schoolrapporten voor deelne
mende VO scholen in het jaar 
dat ze hebben deelgenomen 
Aantal scholen voor VO dat een 
terugkoppelingsgesprek heeft 
ontvangen 
website waar alle producten en 
informatie digitaal beschikbaar 
is. 

• één rapportage per vier 
jaar 

één rapportage per vier 
jaar 

• Schoolrapport voor 
deelnemende scholen 

Terugkoppelingsgesprek 
per school 
website 

Technische hygiënezorg • lijst van basisvoorzieningen 

• aantal adviezen/bezoeken tech
nische hygiënezorg 

lijst van basisvoorzie
ningen 
200 adviezen / bezoe
ken technische hygiëne

zo rg 
Inspectie kinderopvang en 
peuterspeelzalen 

aantal geïnspecteerde kinder
centra, peuterspeelzalen en 
gastouders 

700% van de begrote 
aantallen 

Medische milieukunde aantal meldingen 
aantal adviezen 

500 meldingen 
400 adviezen 

Coördinator kleinschalige 
incidenten en zeden 

aantal afgehandelde casussen rapportage op basis van 
de prestatie-indicator 

Een uitgebreid aanbod p lusproducten 
In het productenboek is een groot aantal plusproducten beschreven. De producten dragen, aanvullend 
op de basisproducten, bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk 
beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het productenboek zijn de plus
producten algemeen beschreven. Gemeenten en GGD maken in bilateraal overleg afspraken over de 
inhoud en bijbehorende kosten van een plusproduct voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct 
op maat. De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief. 
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3. GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 

Bestuurlijke afspraak over budgettair kader 
Het vastgestelde financiële kader is de basis voor de begroting van 2011. Het financiële kader voldoet 
aan de gestelde eis dat de begroting 2011 moet liggen op het niveau van begroting 2010 minus 5%. 
De gemiddelde inwonerbijdrage bedraagt in 2011 € 6,12. 
Meerjarig zal de gemiddelde inwonerbijdrage van 2011 worden gehandhaafd in 2012 tot en met 2014 
minus of plus indexatie voor gemeenschappelijke regelingen zoals jaarlijks vastgesteld door de geza
menlijke gemeentesecretarissen van alle gemeenten in de regio Rijnmond. 
Er vindt tussentijds geen nacalculatie meer plaats, zodat beide partijen voor vier jaar lang weten waar 
ze aan toe zijn. 

Gemiddelde inwonerbijdrage 
De uiteindelijke inwonerbijdrage van een individuele gemeente kan verschillen van het gemiddelde 
bedrag van € 6,12 doordat de kosten voor een tweetal producten in de begroting op een andere wijze 
worden verdeeld dan voor de rest: dit zijn het product Jeugd Rijnmond in Beeld met als verdeelsleutel 
het aantal jeugdigen en de inspecties kinderopvang met als verdeelsleutel het aantal locaties. We 
maken deze uitzonderingen omdat dit nauwkeuriger en eerlijker is: als een gemeente weinig jeugdi
gen heeft en weinig kinderopvanglocaties hoeft deze niet mee te betalen aan de (extra) kosten voor 
gemeenten waar relatief meer jeugdigen en meer kinderopvanglocaties zijn. Dit is overigens precies 
dezelfde aanpak als in de voorgaande jaren. 

Samengevat: 

Soort taak Verdeelsleutel Gegevensbron 

Jeugd Rijnmond in 
Beeld 

Aantal jeugdigen (4 t/m 18 jarigen) CBS, peildatum 1-1-2010 

Inspecties kinderopvang 
en peuterspeelzalen 

Aantal 
kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen 

Register kinderopvang, 
aantallen zoals opgenomen 
n begroting 2010 

Alle andere GGD basis
taken 

Aantal inwoners CBS, peildatum 1-1-2010 

Kosten basispakket 
De kosten van de basisproducten zijn vermeld in de onderstaande tabel waarbij is uitgewerkt wat dit 
concreet voor een gemeente betekent. Zowel het daadwerkelijke bedrag als de bijdrage per inwoner 
wordt weergegeven per individuele gemeente. 

Extra bijdragen gemeente Rotterdam 
Tuberculosebestrijding - Voor de basistaak tuberculosebestrijding geldt dat de productiecijfers hier 
aanzienlijk hoger liggen voor Rotterdam. Om die reden is afgesproken om de gemeente Rotterdam in 
2011 en verder een extra inwonerbijdrage van € 766.023 in rekening te brengen voor de extra forma
tie die nodig is voor de bovengemiddelde productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van 
het gezamenlijk optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke rege
ling); dit komt neer op € 1,33 per inwoner voor Rotterdam. 

Jeugd Rijnmond in Beeld - Het genoemde bedrag van € 0,13 per inwoner betrof oorspronkelijk een 
ingroeimodel waarin de regiogemeenten na drie opeenvolgende stappen uiteindelijk in 2014 de inte
grale kostprijs van € 0,57 per inwoner zouden betalen. Aangezien regiogemeenten hebben aangege
ven niet akkoord te gaan met een ingroeimodel, zal in 2011 worden uitgezocht wat de GGD na 2011 
voor regiogemeenten kan leveren voor € 0,13 per inwoner per jaar zonder de aanvullende subsidië
ring van € 555.593 (2011) door de gemeente Rotterdam. 
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Albrands Barendrecht Bemisse 
waard

: . " 
Brielle Capelle a/d 

Ussel 

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 3.099 € 5.987 € 1.603 € 2.027 € 8.417 
Gezondheidslijn / informatieverstrekking 6.624 € 12.798 € 3.426 € 4.333 € 17.991 
Beleidsadvisering leefstijl  € 
Gezondheidsenquete/VTV 
■Totaal algemeen productenaanbod ' 

8.343 € 16.120 € 4.315 € 5.458 € 22.661 
€ 18.066 . €"." 34.905. € ' 9.343 € 11.818 € 49.0701 

Infectieziektebestrijding € 47.743 € 92.241 € 24.691 € 31.230 € 129.675 
Tuberculosebestrijding € 27.391 € 52.920 € 14.166 € 17.917 € 74.396 
Soa/hiv preventie en bestrijding 10.706 € 20.685 € 5.537 € 7.003 € 29.080 
ITotaal infectieziektebestrijding € 85.841 € 165.846. € 44.394. € 56.151 € 233.150 1 
Jeugd Rijnmond in Beeld 3.347 € 7.205 € 1.628 € 2.046 € 8.499 
ITotaal ieugdbeleid 3.347 € . 7 .205 € 1.628 € 2.046 € 8.4991 
Technische hygiënezorg 3.926 € 7.584 € 2.030 € 2.568 € 10.662 
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus € 22.460 € 53.712 € 13.210 € 7.441 € 69.051 
Medische milieukunde € 13.417 € 25.921 € 6.939 € 8.776 € 36.441 
ITotaal milieu en hygiëne € 39.802 € 87.218 € 22.179 € 18.785 € 116.1541 
Vangnetfunctie 
Coordinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 1.417 € 2.738 € 733 € 927 € 3.849 
Totaal persoonsgerichte zorg € J. 1.417 ^€  2:738 € 733 €■ 927 € 3.849 
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam) € 148.473 € 

| € 6,17 € 
297.911 € 78.278 € 89.725 € 410.722 

Inwonerbijdrage per gemeente 2011 € 6,29 € 6,28 

[Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket 
Tuberculosebestrijding 
Jeugd Rijnmond in Beeld 
Totale extra bijdrage' Rotterdam 
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011 

Productnaam Dirksland Goede Hellevoet . Krimfjen a/d Lansinger

reede sluis Ussel ' land 

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 
Gezondheidslijn / informatieverstrekking 

1.086 € 1.470 € 5.122 € 3.711 € 6.761 
2.321 € 3.143 € 10.948 € 7.931 € 14.451 

Beleidsadvisering leefstijl  €  €  € 
GezondheidsenqueteA/TV 2.924 € 3.959 € 13.789 € 9.989 € 18.202 
ITotaal algemeen productenaanbod 6.331 € 8.572 € 29.859 € 21.631 € 39.414! 
Infectieziektebestrijding € 16.731 € 22.653 € 78.906 € 57.163 € 104.157 
Tuberculosebestrijding 
Soa/hiv preventie en bestrijding 

9.599 € 12.996 € 45.269 € 32.795 € 59.756 
3.752 € 5.080 € 17.695 € 12.819 € 23.357 

[Totaal infectieziektebestrijding € 30.082 € 40.730 € 1411870 € 102.776 € 187.270 I 
Jeugd Rijnmond in Beeld 1.279 € 1.574 € 5.156 € 4.068 € 8.324 
ITotaal jeugdbeleid 1.279 € 1.574 € 5.156 € 4.068 € 8.324 | 
Technische hygiënezorg 1.376 € 1.863 € 6.488 € 4.700 € 8.564 
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 3.800 € 9.112 € 20.949 € 28.070 € 61.611 
Medische milieukunde € 4.702 € 6.366 € 22.174 € 16.064 € 29.270 
ITotaal milieu en hygiëne  9.878 € 17.340 € 49.610 € . 48.833 € 99.444 j 
Vangnetfunctie  €  € 
Coordinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 497 € 672 € 2.342 € 1.697 € 3.091 
Totaal persoonsgerichte zorg 497 € 672 € 2.342 € 1.697 € 3.091 
Totaal basistakenpakket (zonder extra blldragen Rotterdam) € 48.066 € 68.889 € 228.837 € 179.005 € 337.542 
Inwonerbijdrage per gemeente 2011 6,03 € 6,21 € J ^ 

[Extra blldragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket 
Tuberculosebestrijding 
Jeugd Rijnmond in Beeld 
Totale extra bijdrage Rotterdam 
Extra Inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011 
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Productnaam Maassluis Middel
harnis 

Oostflak

kee 
Ridderkerk Rotterdam 

(incl. 
Rozenburg) 

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 
Gezondheidslijn / informatieverstrekking 

4.070 € 2.312 € 1.336 € 5.769 € 77.554 
8.699 € 4.942 € 2.856 € 12.330 € 165.764 

Beleidsadvisering leefstijl 
Gezondheidsenquete/VTV 

 €  € 
10.957 € 6.225 € 3.598 € 15.531 € 208.790 

ITotaal algemeen productenaanbod € 23.726 € 13.479 € 7.790 € 33.630 € 452.107 1 
Infectieziektebestrijding € 62.700 € 35.620 € 20.587 € 88.873 € 1.194.764 
Tuberculosebestrijding 
Soa/hiv preventie en bestrijding 

35.972 € 20.435 € 11.811 € 50.987 € 685.448 
14.060 € 7.988 € 4.617 € 19.930 € 267.925 

■Totaal infectieziektebestriiding € 112.732 € 64.043 € 37.015 € 159.790 € 2.148.1371 
Jeugd Rijnmond in Beeld 3.954 € 2.444 € 1.329 € 5.269 € 71.653 
(Totaal ieugdbeleid 3.954 € 2.444 € 1.329' € 5.269 € 71.653 1 
Technische hygiënezorg 5.155 € 2.929 € 1.693 € 7.307 € 98.235 
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 
Medische milieukunde 

€ 31.412 € 7.143 € 11.539 € 24.291 € 588.339 
17.620 € 10.010 € 5.785 € 24.975 € 335.748 

ITotaal milieu en hygiëne € 54.187 € 20.081 € 19.017 € 56.573 € 1.022.3211 
Vangnetfunctie 
Coordinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 1.861 € 1.057 € 611 € 2.638 € 35.459 
iTotaal persoonsgerichte zorg 1.861 € 1.057 € 611 € 2.638 € 35.459 
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam) €196.461 € 101.104 €65.763 €257.900 € 3.729.678 
[Inwonerbijdrage per gemeente 2011 6,21 € 5,63 € 5,75 € JJO, 
[Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket 
Tuberculosebestrijding 766.023 
Jeugd Rijnmond in Beeld 555.593 
iTotale extra bijdrage Rotterdam € 1.321.616 1 
[Extra Inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011 2,19 

Productnaam Schiedam Spijkenisse Vlaar West

• ' ' ' . ' " • dingen *. voorne 
Totaal 

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling 9.754 € 9.323 € 9.078 € 1.811 160.291 
Gezondheidslijn / informatieverstrekking 
Beleidsadvisering leefstijl 
Gezondheidsenquete/VTV 
ITotaal algemeen productenaanbod 

€ 20.848 € 19.927 € 19.404 € 3.871 
 €  €  € 

€ 26.260 € 25.099 € 24.440 € 4.876 

342.606 

431.535 
€ 56.862 € 54.349 € 52:922 € 10.557 934.431 

Infectieziektebestrijding € 150.266 € 143.625 € 139.854 € 27.899 € 2.469.380 
Tuberculosebestrijding € 86.209 € 82.399 € 80.236 € 16.006 € 1.416.709 
Soa/hiv preventie en bestrijding € 33.697 € 32.208 € 31.362 € 6.256 553.757 
ITotaal infectieziektebestrijding € 270.173 € 258.231 € 251.451 € 50.162 € 4.439.845 
Jeugd Rijnmond in Beeld 9.447 € 9.255 € 8.404 € 1.825 156.706 
iTotaal ieugdbeleid 9.447 € 9.255 € 8.404 € 1.825 156.706 
Technische hygiënezorg € 12.355 € 11.809 € 11.499 € 2.294 203.036 
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 
Medische milieukunde 

€ 75.598 € 39.012 € 49.040 € 8.654 € 1.124.442 
€ 42.227 € 40.361 € 39.301 € 7.840 693.935 

ITotaal milieu en hygiëne € 130.180 € 91.182 € 99.840 € 18.788 € 2.021.413 
Vangnetfunctie  €  € 
Coordinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 4.460 € 4.263 € 4.151 € 828 73.288 
Totaal persoonsgerichte zorg 4.460 € 4.263 € 4.151 € 828 73.288 
Totaal basistakenpakket (zonder extra blldragen Rotterdam) 
Inwonerbijdrage per gemeente 2011 

€ 471.122 € 417.280 € 416.768 € 82.160 € 7.625.683 
6,22 € 5,76 € 5,91 € 5,84 6,12 

[Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket 
Tuberculosebestrijding 766.023 
Jeugd Rijnmond in Beeld 555.593 
iTotale extra bijdrage Rotterdam € 1.321.616 
[Extra Inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011 
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Variabelen bij berekening gemeentelijke bijdragen 
Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor de verschillende producten zijn drie variabe
len van belang: aantal inwoners, aantal jeugdigen en aantal voorzieningen voor kinderopvang en peu
terspeelzaalwerk. Peildatum voor het aantal inwoners en jeugdigen per gemeente is 1 januari 2010, 
en is conform eerdere afspraken gebaseerd op de aantallen die in maart 2010 zijn opgegeven door 
het CBS. 

Inwoneraantallen 1 januari 2010 voor begroting 2011 
gemeente Totale bevolking 

Albrandswaard 24.081 
Barendrecht 46.525 

Bernisse 12.454 

Brielle 15.752 

Capelle aan den Ussel 65.406 

Dirksland 8.439 
Goedereede 11.426 

Hellevoetsluis 39.799 
Krimpen aan den Ussel 28.832 

Lansingerland 52.535 
Maassluis 31.625 

Middelharnis 17.966 

Oostflakkee 10.384 

Ridderkerk 44.826 
Rotterdam 602.620 

Schiedam 75.792 
Spijkenisse 72.442 
Vlaardingen 70.540 

Westvoorne 14.072 
Totaal 1.245.516 

Aantallen jeugdigen 1 januari 2010 voor begrot 
gemeente 
Albrandswaard 
Barendrecht 

Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den Ussel 
Dirksland 
Goedereede 

Hellevoetsluis 
Krimpen aan den Ussel 

Lansingerland 

Maassluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 

Vlaardingen 
Westvoorne 
Totaal 

ng2011 
4 t/m 18-jarigen 

4.573 
9.845 

2.225 
2.795 

11.613 

1.747 
2.151 

7.045 
5.558 

11.373 
5.403 

3.340 

1.816 
7.200 

97.904 

12.908 
12.646 

11.483 
2.493 

214.118 
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Aantal kindercentra en peuterspeelzalen per 1 jan 2010 
Aantal locaties KDV/GOB Volgens regiobe

groting 2010 
Prognose 2011 

(= begroting 2010 + 0%) 

Albrandswaard 17 17 
Barendrecht 42 42 
Bemisse* 
Brielle* 
Capelle a/d Ussel 52 52 
Dirksland* 
Goedereede* 

Hellevoetsluis* 15 15 
Krimpen a/d Ussel 22 22 

Lansingerland 47 47 
Maassluis 24 24 
Middelharnis* 
Oostflakkee* 
Ridderkerk 17 17 
Rotterdam 406 406 
Schiedam 54 54 
Spijkenisse* 28 28 
Vlaardingen 34 34 
Westvoorne* 
Totaal werkgebied 798 798 
* Voor ZHE-gemeenten zijn aantallen 2009 als uitgangspunt genomen. 

Aantal locaties peuterspeel
za len" 

Volgens regiobe
groting 2010 

Prognose 2011 
(= begroting 2010 + 0%) 

Prognose 2011 
(= begroting 2010 + 0%) 

Op basis van afspraak dat 
50% van de locaties in een 
jaar moet worden bezocht 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse* 2,5 
Brielle* 1,5 
Capelle a/d Ussel 13 13 6,5 
Dirksland* 1,5 
Goedereede* 
Hellevoetsluis* 
Krimpen a/d Ussel 1,5 
Lansingerland 10 10 
Maassluis 2,5 
Middelharnis* 2,5 
Oostflakkee* 
Ridderkerk 

Rotterdam 209 209 104,5 
Schiedam 22 22 11 
Spijkenisse* 11 11 5,5 
Vlaardingen 17 17 8,5 
Westvoorne* 1,5 
Totaal werkgebied 341 341 170,5 
* Voor ZHE-gemeenten zijn aantallen 2009 als uitgangspunt genomen. 
** Deze aantallen worden gebruikt als verdeelsleutel voor de kosten voor inspecties peuterspeelzalen. Bij de bere
kening van de kosten voor het totale werkgebied gaan we er vanuit dat jaarlijks 50% van de peuterspeelzalen 
wordt geïnspecteerd. 
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Productieve uren per medewerker 
Voor de berekening van de kosten gaat de GGD uit van 1.350 productieve uren per jaar per fulltime 
formatieplaats. 

Risicodrager 
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. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. 
De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam. 

Specifieke afspraken voor de ZHE-gemeenten in 2011 
Om de afspraak dat nog het oude basistakenpakket van GGD-ZHE aan de ZHE-gemeenten wordt 
geleverd eenvoudiger en daarmee meer werkbaar te maken zijn specifieke afspraken gemaakt. De 
ZHE-gemeenten krijgen ook 5% korting op het totale basistakenpakket. Daardoor betalen zij in 2011 
een prijs van € 14,08 per inwoner voor het "basistakenpakket van de oude GGD-ZHE" (ipv de € 14,69 
uit 2009 min/plus indexatie wat voor 2011 zou neerkomen op € 14,82 per inwoner). 
Voor die € 14,08 krijgen de ZHE-gemeenten reeds in 2011 de nieuwe basispakketten van het CJG 
met een inwonerbijdrage van € 5,96 en de GGD met een inwonerbijdrage van € 6,12. In totaal is dit 
dan € 12,08. Voor de resterende € 2,00 worden de onderdelen geleverd die wel in het oude basista
kenpakket van ZHE zaten, maar die niet terugkomen in de 2 nieuwe basistakenpakketten. 

Concreet betekent dit dat de ZHE-gemeenten de twee basistakenpakketten geleverd krijgen van CJG 
en GGD met daarbovenop de resterende onderdelen vanuit het oude GGD-ZHE basistakenpakket, 
waaronder samenwerking gez. school, sociale weerbaarheid en jeugdtandzorg. 
Dit maakt het eenvoudiger om in ieder geval apart zaken te doen met zowel GGD als CJG omdat 
daarmee de aparte positie van ZHE is opgeheven. 
Ambtelijk zal nog worden gekeken naar de producten die GGD en CJG in 2011 nog uitvoeren voor 
€ 2,00 per inwoner. 
Vanaf begroting 2012 vervalt de afnamegarantie en gaan de ZHE-gemeenten over op de systematiek 
die ook voor de andere gemeenten geldt: een basistakenpakket voor het GGD-deel en één voor het 
CJG-deel. De producten die nu nog in de genoemde € 2,00 zitten zullen dan indien gewenst als plus
product afgenomen kunnen worden. 

Bedrag 2011 
| CJG | Basistakenpakket CJG Rijnmond | €5,96 | 

| GGD | Basistakenpakket GGD Rotterdam-Rijnmond | €6,12 | 

Deels GGD 
en deels 

CJG 

capaciteitsfuncties Jeugd (o.a. -afhankelijk van gemeente- MIS, samenwerking gez. 
school, soc. weerbaarheid, JTZ etc.) 
advisering leerplichtzaken 
soc.med begel SO 
signaleren risicogroepen CB-GGD 
hygiëne en veiligheid 
Resterende onderdelen oude GGD-ZHE pakket €2,00 

| [TOTAAL (€14,69+ 4,02%-2,99%-5%) | €14,08 | 

Conform de systematiek bij de GGD-ZHE geldt in 2011 nog dat deze € 14,08 gaat om een stan
daardprijs voor alle gemeenten en dus geen gemiddelde prijs die kan variëren per gemeente. 

BTW-compensatie 
Per 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd, ten gevolge waarvan 
gemeenten de omzetbelasting (BTW) die zij voor haar overheidsmatige activiteiten in rekening ge
bracht krijgen (de z.g. inkoop-BTW) -in principe- kunnen declareren bij het BCF. Een en ander geldt 
evenwel slechts voor die taken welke niet uitgesloten zijn van compensatie. 

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond OGZRR 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 doorgescho-
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ven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen. Gebruikmaking van de trans
parantieregeling is door de Belastingdienst Rotterdam goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelas
ting impliceert dat voor de (regio) gemeenten van de huidige (product) begroting -inclusief BTW- uit
gegaan zal blijven worden, met dien verstande dat zowel in de (product)begroting, als op de nota aan 
de deelnemende (regio) gemeenten de (compensabele) inkoop-BTW separaat zichtbaar zal worden 
gemaakt. Op grond hiervan kunnen de onderscheiden (regio) gemeenten deze compensabele (in
koop) BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). 

Voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende (regio) gemeenten zal de invoering van 
het BCF voor het jaar 2011 tot een bepaalde compensatie van BTW leiden. De exacte becijfering van 
de -voor de (regio) gemeenten- compensabele (inkoop) BTW zal worden weergegeven op de factuur. 
Op dit moment kan nog geen exacte hoogte van het bedrag aan BTW worden gegeven omdat door 
het wegvallen van taken ten gunste van het CJG Rijnmond en de aanpassingen in het basistakenpak
ket deze opnieuw berekend moeten worden, in afstemming met Gemeentebelastingen Rotterdam. 
Naar verwachting zijn deze bedragen in het tweede kwartaal van 2011 bekend. 

Facturatie 
De voorschotnota's voor de GGD basistaken worden in de loop van 2011 door de GGD-RR verstuurd 
naar de regiogemeenten. De afspraak is eerder namelijk gemaakt dat de kosten van de regeling (de 
basistaken dus) in het jaar van de begroting gefactureerd worden. Van de GGD basistaken vindt geen 
nacalculatie meer plaats tenzij gemeenten voor de inspecties kinderopvang extra inspecties inkopen 
bovenop het aantal dat in deze begroting is vastgesteld. Een verrekening vind dan achteraf plaats, na 
vaststelling van het OGZRR jaarverslag 2011 door het algemeen bestuur. 

De procedure voor facturatie van de plusproducten zal voor 2011 met de regiogemeenten separaat 
worden afgesproken. 
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4. VERANTWOORDING 

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren 
Twee keer per jaar legt de GGD verantwoording af over de uitvoering van de producten. Dit gebeurt 
tot nu toe in een halfjaarrapportage en een jaarverslag. Zo mogelijk zal de rapportagecyclus binnen de 
GGD wijzigen naar een 4, 8 en 12e maandscyclus. De rapportages over de basistaken zullen dan in 
2011 wijzigen in twee inhoudelijke tussentijdse rapportages (maand 4 en maand 8) en een jaarverslag 
(na afronding van het jaar). Hierdoor kan eerder de vinger aan de pols worden gehouden en getoetst 
worden op kwaliteit en inhoud. Dit is een verzoek van de leden van het algemeen bestuur. 
De in het productenboek beschreven producten en prestaties die in voorliggende begroting worden 
vastgesteld voor 2011 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per 
gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. 

Jaarrekening 
De begroting 2011 voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke 
regeling OGZRR en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De gemeenschappelijke regeling Openbare Ge
zondheidszorg Rotterdam-Rijnmond besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de GGD Rotter
dam-Rijnmond. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de finan
ciële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burge
meester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling Openbare 
Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten 
voor de regiotaken per gemeente en zijn onderdeel van de rekening van de dienst GGD Rotterdam-
Rijnmond. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een 
weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. 
Omdat de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond geen eigen 
jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de dienst GGD Rotterdam-Rijnmond, niet vol
doen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de 
provincie, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd. 

Benchmarking 
De GGD Rotterdam Rijnmond scoort met de begroting 2011 en de daarin opgenomen tarieven ruim 
onder het gemiddelde in de omgerekende benchmark over 2009 (de laatst beschikbare benchmark-
gegevens) die door KPMG is uitgevoerd in het proces van de herziening van deze begroting. Het ge
middelde van alle GGD'en is € 6,64 en de GGD-RR komt uit op € 5,72 (nieuwe basistakenpakket 
2011 omgerekend naar prijspeil 2009 excl. CJG basistaken). 
De benchmark is voornamelijk gebaseerd op de jaarbegrotingen over 2009 van de verschillende 
GGD'en. In totaal zijn de begrotingen van 16 GGD'en (55% van alle GGD'en) opgenomen in de 
benchmark. Voor de GGD Rotterdam Rijnmond zijn de cijfers van 2011 verdisconteerd naar 2009, 
zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met de andere GGD'en. Deze cijfers zijn alleen gecorrigeerd op 
inflatie. 
De Jeugdgezondheidszorg is niet inbegrepen in het overzicht van deze benchmark omdat deze taken 
niet onder de taken vallen van het basistakenpakket OGZRR en niet langer door de GGD Rotterdam-
Rijnmond worden uitgevoerd. Eveneens is het product Jeugd Rijnmond in Beeld uitgesloten, omdat dit 
product bij andere GGD'en vaak integraal is meegenomen in overige taken. 
Hieronder is een schema opgenomen waarin is te zien hoe de gemiddelde inwonerbijdrage van de 
GGD-RR zich verhoudt tot de overige GGD'en. 
De begrotingen van de GGD'en van Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn niet verwerkt in deze 
benchmark, omdat deze begrotingen niet beschikbaar waren of geen inzicht boden in het benodigde 
detailniveau om de basistaken te kunnen onderscheiden. 
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Gemiddelde (€6,64) 

Hulpverleningsdienst Groningen 

Hulpverlening Gelderland M idden 

Zuid-Ho Hand West 

Zuid-Hollandse Eilanden 

Zaanstreek Waterland 

Hollands Midden (subregio Midden Holland) 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Deze benchmark van inwonerbijdragen is het meest geschikte instrument om de efficiency van GGD 
RR in de uitvoering van basistaken te vergelijken met die van andere GGD'en, maar dient te worden 
voorzien van diverse kanttekeningen. De belangrijkste kanttekening betreft de beperkte vergelijkbaar
heid van basistakenpakketten. Het nieuwe GGD RR-voorstel kent een versoberd basistakenpakket, 
waarvan op basis van de gebruikte gegevens lastig valt te beoordelen hoe uitgebreid het is ten op
zichte van andere GGD'en: 

o Voor de categorieën "infectieziektebestrijding" en "milieu & hygiëne" heeft GGD RR 
een hoogstaand, redelijk compleet pakket. Diverse GGD'en houden de inspecties kin
deropvang buiten de inwonerbijdrage, terwijl deze kosten wel zijn inbegrepen in de 
€ 5,72 van de GGD RR. 

o Voor de categorie "persoonsgerichte zorg" is het pakket voor GGD RR relatief be
perkt, omdat OGGZ-taken in deze regio voornamelijk als plusproducten worden afge
nomen. 

o Voor de categorie "algemeen productenaanbod" lijkt het pakket van GGD RR even
eens beperkt in vergelijking met andere GGD'en. Diverse GGD'en voeren preventie
programma's uit als basistaak. Maar in deze categorie kan ook beleidsadvisering val
len, wat bij GGD RR deels zit inbegrepen bij andere categorieën. 
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BIJLAGE 1: Tarieven 2011 voor het basistakenpakket GGD-RR 

Salarisschaal Directe kosten 
peruur(€) . 

Clusteroverhead 
per uur (€) 

Djenstoverhead 
peruur(€) 

Centrale huisves
ting per uur (€) 

Tarief voor regio
gemeenten per 
uur (€) 

€ 35,52 €2 ,33 €14,14 €5,90 € 57,89 

€ 35,78 €2 ,34 € 14,24 €5,94 € 58,30 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

€ 39,24 €2 ,57 €15,71 €6 ,52 € 64,03 

€ 42,76 €2,80 €17,19 €7,10 €69,85 

€ 48,82 €3 ,20 €19,76 €8,11 € 79,89 

€ 55,70 €3 ,65 € 22,66 €9 ,25 €91,27 

€ 60,36 €3 ,95 € 24,63 €10,03 € 98,98 

€71,96 €4,71 € 29,54 €11,95 €118,16 

€79,17 €5 ,18 € 32,58 €13,15 €130,09 

Tevens zullen deze tarieven gehanteerd worden voor de plusproducten die de GGD Rotterdam-
Rijnmond levert. Eventuele decentrale huisvestingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van plus
producten (buiten het GGD-hoofdkantoor aan de Schiedamsedijk in Rotterdam) worden separaat in 
rekening gebracht. 
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BIJLAGE 2: Totaaltabel kosten basistakenpakket GGD Rotterdam-Rijnmond en 
CJG Rijnmond en EKD-kosten per gemeente 

Totaaloverzicht kosten per gemeente 2011: GGD basistaken, CJG basistaken, EKD en decentrale huisvesting CJG 

Rotterdam 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den Ussel 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

Totaal regio 

3.729.678 
148.473 
297.911 

78.278 
89.725 

410.722 
48.066 
68.889 

228.837 
179.005 
337.542 
196.461 
101.104 
65.763 

257.900 
471.122 
417.280 
416.768 

82.160 
3.896.005 

1.321.616 € 
€ 
€ 
€ 
€ 
e 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

■ € 

3.394.242 € 
158.542 
341.317 

77.139 
96.900 

402.612 
60.567 
74.573 

244.244 
192.691 
394.292 
187.317 
115.795 
62.959 
249.617 
447.509 
438.425 
398.105 
86.430 

4.029.033 € 
7.423.275 £ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
£ 
€ 
e 
€ 
€ 
€ 

€ 
■ € 

846.593 
38.862 
82.454 
17.621 
22.659 
96.938 
14.390 
17.949 
58.517 
45.432 
97.728 
45.010 
27.590 
14.952 
58.544 
108.639 
104.351 
96.135 
19.562 

967.334 

5.712 
14.832 
29.760 

4.908 
7.104 

34.524 
4.848 
6.384 

20.424 
14.796 
38.820 

9.408 
5.028 

18.612 

35.424 

808.064 €1.813.927 £ 

5.172 
250.044 
255.756 € 

26.700 
33.540 

20.964 
25.812 
84.540 

40.080 
21.792 

151.752 

29.916 
435.096 
460.392 

p.m. 
p.m 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 

10.131.200 
360.709 
751.443 
204.646 
249.928 
944.796 
148.835 
193.607 
636.562 
431.923 
868.381 
428.788 
293.976 
170.494 
584.673 

1.027.269 
1.147.232 

911.008 
223.240 

9.577.512 

Totaal OGZRR 1.321.616 € p.m. 19.708.712 

Kosten per inwoner per gemeente 2011 

Rotterdam 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den Ussel 
Dirkstand 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den Ussel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

Totaal regio 
regio 
OGZI 

6,19 
6,17 
6,40 
6,29 
5,70 
6,28 
5,70 
6,03 
5,75 
6,21 
6,43 
6,21 
5,63 
6,33 
5,75 
6,22 
5,76 
5,91 
5,84 
6,06 

0,00 

5,63 
6,58 
7,34 
6,19 
6,15 
6,16 
7,18 
6,53 
6,14 
6,68 
7,51 
5,92 
6,45 
6,06 
5,57 
5,90 
6,05 
5,64 
6,14 
6,27 

1,34 £ 
e 
€ 
e 
e 
e 
€ 
£ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
£ 
£ 
£ 

0,00 £ 

1,40 
1,61 
1.77 
1,41 
1,44 
1,48 
1,71 
1,57 
1,47 
1,58 
1,86 
1,42 
1,54 
1,44 
1,31 
1,43 
1,44 
1,36 
1,39 

_ L 5 0 . 

0,01 
0,62 
0,64 
0,39 
0,45 
0,53 
0,57 
0,56 
0,51 
0,51 
0,74 

0,52 
0,48 
0,42 

0,49 

0,37 
0,39 

2,14 
2,13 

2,48 
2,26 
2,12 

2,23 
2,10 

2,09 

2,13 
0,68 

p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m 
p.m 
p.m. 
p.m. 

16,81 
14,98 
16,15 
16,43 
15,87 
14,45 
17,64 
16,94 
15,99 
14,98 
16,53 
13,56 
16,36 
16,42 
13,04 
13,55 
15,84 
12,91 
15,86 
14,90 

Totaal :RR 6,12 £ 1,06 £ 5,96 £ 0,65 £ 1,46 £ 0,21 £ 0,37 
P"

1
-

15,82 

Noot: indien een gemeente pas in de loop van 2011 gebruik gaat maken van het EKD, dan worden de structurele kosten pro 
rata (voor de resterende maanden) in rekening gebracht. 

GGD 
R o t t e r d a m - R i j n m o n d 

21 
Begroting 2011 

O p e n b a r e G e z o n d h e i d s z o r g Rot te rdam - R i j n m o n d (OGZRR) 


