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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens de commissievergadering van 23 mei 2016 zijn is aantal toezeggingen gedaan bij
de behandeling van de jaarrekening van de GGD. Hieronder vindt u de toezeggingen en
bijbehorende reactie.
Jaarrekening GGD
Vraag CDA: Doet de gemeente iets aan preventie mondzorg?
De Jeugdverpleegkundigen en Jeugdartsen op het Centrum Jong geven aan de ouders
van kinderen van 7 maanden een beker met het advies om te stoppen met de fles.
Er wordt verder op verschillende contactmomenten gesproken over gebitsverzorging
tijdens het spreekuur.
Als een kind 2 jaar is krijgen de ouders een kaart mee om de ouders te stimuleren om
naar de tandarts te gaan met hun kind.
Alle basisscholen krijgen jaarlijks het aanbod voor het project Trammelant in tandenland
met een tandenpoetsles in groep 4 door een GGD medewerker.
Alle basis- en middelbare scholen hebben het aanbod gekregen om klassikaal, met
materialen van de GGD, het “Les je dorst” suikerklontjesproject te doen.
Daarnaast worden alle kindercentra en basisscholen met regelmaat benaderd om het
gezond trakteren in te bedden.
Vraag CDA: Wat doet de GGD in Oostzaan doet aan programma suïcidepreventie?
Oostzaan neemt (nog) geen diensten van de GGD af op dit programma. Suïcidepreventie
is één van de voorstellen voor nieuw beleid (zie kadernota GGD 2017) die door het
algemeen bestuur zal worden beoordeeld.
Vraag GroenLinks: Heeft de GGD een mogelijke rol bij fijnstofmeting? Geeft de GGD
hierover adviezen aan inwoners? (ook bij bijvoorbeeld Zaanstad)
De GGD kan zelf geen metingen uitvoeren naar luchtkwaliteit. Het RIVM beheert het
landelijk meetnet voor luchtkwaliteit (LML). Daarnaast zijn er extra meetstations in de
gemeente Amsterdam en regio Rotterdam Rijnmond. Op ongeveer 60 vaste locaties in
Nederland wordt continu de luchtkwaliteit gemeten. De actuele meetgegevens worden
op internet (www.lml.rivm.nl) gepubliceerd.
De GGD kan wel de meetresultaten beoordelen en aangeven wat de mogelijke
gezondheidseffecten zijn. Een advies op individueel niveau is echter niet mogelijk, omdat
gezondheidseffecten afhankelijk zijn van vele factoren.
Vraag VVD: Er is een toename van 22% op het aantal meldingen bemoeizorg met
betrekking tot gezinnen met kinderen zonder vaste woon- en verblijfplaats. Is hier ook in
Oostzaan sprake van?
Het antwoord op deze vraag is nog niet ontvangen. Zodra dit het geval is, zal deze
worden nagestuurd.
Daarnaast zijn door het CDA vragen gesteld.
1. Een bedrag ten bedrage van € 76.000,-- is gereserveerd voor organisatieontwikkeling.
Waar is het precies voor en wanneer moet het afgerond zijn?
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In de jaarstukken is, bij het voorstel tot bestemming van het resultaat, toegelicht dat het
nodig is voor de ontwikkeling van de organisatie. De organisatieverandering is niet alleen
een structuurwijziging. Belangrijker nog is het ontwikkelen van medewerkers op een
veranderde rol en werkwijze. Het ontwikkeltraject gebeurt in aansluiting op het
visietraject dat het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland in concept
heeft vastgesteld. In september vindt er een bijeenkomst voor raadsleden plaats over de
inhoud van het concept visiedocument en wordt om reactie gevraagd. Daarnaast krijgt
de gemeenteraad dit najaar de gelegenheid een zienswijze te geven op dit visietraject. In
december wordt het definitieve document vastgesteld.
2. Blz 20. Verpleegkundigen komen niet toe aan voorlichting i.v.m. het elektronisch
patiëntendossier. Wat is er aan de hand en wanneer kan de voorlichting weer gegeven
worden?
Door de invoer van het elektronisch patiënten dossier is er afgelopen jaar minder tijd
besteed aan voorlichting.
Gezien de privacygevoeligheid van de gegevens, de trainingen en de hoeveelheid in te
voeren data, is de afdeling algemene gezondheidszorg zeer zorgvuldig te werk gegaan
en is er veel tijd geïnvesteerd. De voorlichting is inmiddels al weer geruime tijd opgepakt.
3. Waarom wordt er zo weinig gedaan aan de inspectie van kinderopvang en
peuterspeellocaties?
De GGD heeft zijn taken op het gebied van inspectie kinderopvang en
peuterspeellocaties in Oostzaan naar tevredenheid uitgevoerd. Er zijn in Oostzaan 8
kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang, zij zijn alle meegenomen in
de jaarlijkse inspectie 2015.
Er zijn in Oostzaan 10 gastouders, waarvan er 1 geïnspecteerd is. Dus dat komt neer op
10% van de 5% norm.
Jeugdvisienota
1. Hoe kan het zijn dat er een batig saldo is wat betreft het Jeugdbeleid? Is er een
financieel risico op korte termijn?
Het batige saldo heeft betrekking op de gehele begroting 2015 en niet specifiek het
Jeugdbeleid. Er is daarom geen risico na vaststelling op korte termijn. Het werkbudget
vanaf 2017 is opgenomen in de Contourennota. Na integrale afweging door college dan
wel raad kan de uitvoering geborgd worden.
2. Wat wordt bedoeld met de positionering Centrum Jong?
Positionering, zoals dat wordt gebruikt bij product- en conceptontwikkeling, betekent
letterlijk “het kiezen / verkrijgen van een onderscheidende, relevante en geloofwaardige
positie in het hoofd van de klant”. Door een goede positionering krijgt het product of
dienst een voorkeurspositie bij de doelgroep. Met andere woorden: als mensen een vraag
hebben over opvoeden, denken ze als eerste aan het Centrum Jong. Zie ook 4.3 van de
nota. Doel van sterke / wenselijke positionering is het realiseren van sterke preventieve
werking.
3. Hoe wilt u de scholen inzake signalering versterken?
Wat daarvoor nodig is, is iets dat we in samenwerking met scholen (en de rest van de
keten) willen gaan oppakken. Signalering zal één van de thema’s zijn die op de
gezamenlijke agenda wordt gezet.
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