I
GE1!lEEN-TE

I-R.E

Aan de gemeenteraad

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
D. Heijnen

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Onderzoek integrale JGZ
0-18 jaar.

' tË!ir:'j

VERZONDEN J

I

JAit.

20t9

Geachte leden van de Raad,

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van het basispakket
jeugdgezondheidszorg aan ieder kind. De afgelopen jaren is er in de regio regelmatig
gesproken over integrale jeugdgezondheidszorg. Met integrale JGZ wordt een
doorlopende lijn bedoeld zonder zorgoverdrachtmomenten van kinderen tussen
organisaties. In de regio Zuidoost-Brabant is dit nog niet op deze wijze
georganiseerd. In diverse regio's is gebleken dat een integrale aanpak effectief kan
zijn en efficiëntie voordelen kan hebben. Om deze reden heeft het college van
burgemeester en wethouders ingestemd met het onderzoeken van de consequenties
van inbesteden van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD,
Middels deze brief informeren wij u over het onderzoek dat uitgevoerd wordt rondom
het inbesteden van integrale JGZ 0-18 jaar bij de GGD.

Huidige inrichting JGZ
Op dit moment is de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in Zuidoost-Brabant
belegd bij drie organisaties: 0-4 jaar bij de Zorgboog (regio Helmond) en ZuidTorg
(regio Eindhoven) en 4-18 jaar onder de gemeenschappelijk regeling bij de GGD
Brabant-Zuidoost. Dit betekent dat er momenteel een knip zit in de uitvoering van
JGZ wanneer kinderen 4 jaar worden.
Onderdeel van de bestuursopdracht
Naar aanleiding van de zienswijzen die gemeenten in het voorjaar van 2018 hebben
ingediend op de ontwerpbegroting 2019 van de GGD heeft het GGD bestuur een
bestuursopdracht vastgesteld. De doelstelling van de bestuursopdracht is de
organisatie structureel financieel gezond en wendbaar te maken. Het onderzoek naar
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het inbesteden van integrale JGZ 0-18 jaar bij de GGD is onderdeel van deze
bestuu rsopd racht.

Procesbeschrijving
De eerste maanden van 2019 zullen benut worden om te komen tot een nieuwe
opzet voor de integrale jeugdgezondheidszorg in de regio. De regie voor het
onderzoek en de uitvoering wordt belegd bij het bestuur van de GGD. De Zorgboog
en TuidZorg zijn geïnformeerd over het onderzoek en worden hierbij betrokken. De
GGD streeft er naar het onderzoek in mei op te leveren. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek wordt een besluit genomen over het al dan niet
inbesteden van integrale jeugdgezondheidszorg bij de GGD.

Wij willen in deze raadsinformatiebrief benadrukken dat wij zoals gezegd
instemmen met het onderzoek door de GGD, waarbij wij waken voor de
onafhankelijkheid en de daadwerkelijke inbestedingseffecten op de kwaliteit en
efficiency van de zorg.

Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en het besluit dat
hierover genomen zal worden.

Hoogachtend,
ERS VAN WAALRE,
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