1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Missie
De dienst draagt bij aan een vitale samenleving en gezonde inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid.

Visie
Wij zijn de gemeentelijke basisvoorziening voor publieke gezondheid en geven uitvoering aan het borgen van het recht op onderwijs. De
Dienst is lokaal herkenbaar als dienstverlener, onderzoeker, adviseur en coördinator. Vanuit deze rollen werken wij op basis van de wettelijke
en op preventie gerichte taken, samen met onze partners, aan het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving.

Maatschappelijke doelstellingen
Uit de missie en visie volgen viermaatschappelijke doelstellingen:
(1)
(2)
(3)
(4)

Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen;
Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor en participatie van inwoners en jeugd en ouderen in het bijzonder;
Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd
en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten
Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de
kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.
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2: Takenportfolio van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Legenda beleidsruimte:
I

: beperkte beleidsruimte, uitvoeringseisen geformuleerd in wet en regelgeving, streng genormeerd.

II

: ruimere beleidsruimte, hoewel de taken als onderdeel binnen wetgeving zijn vastgelegd.

III : gemeentelijke beleidsruimte of deze taken door de Dienst en op welk niveau worden uitgevoerd. Voor de volledigheid: delegatie
leerplicht is inclusief beleidsverantwoordelijkheid.

I

I

Product

Wettelijk kader

Relatie met missie/visie/
doelstellingen

Infectieziektebestrijding

Wet -en besluit publieke
gezondheid stelt dat deze
taak door een GGD moet
worden uitgevoerd.

Infectieziektebestrijding beschermt de
bevolking tegen uitbraken en/of
verdere verspreiding van infectieziekten.
Dit draagt direct bij aan een vitale en
gezonde populatie.

SOA/SENSE

Wet -en besluit publieke
gezondheid stelt dat deze
taak door een GGD moet
worden uitgevoerd.

SOA/SENSE beschermt de bevolking (en
specifiek risicogroepen) tegen uitbraken
en/of verdere verspreiding van SOA's.
Daarnaast wordt door preventie
(SENSE) gewerkt aan seksuele
gezondheid. Hiermee wordt direct
bijgedragen aan een vitale en gezonde
populatie en het realiseren van
gezondheidswinst bij risicogroepen.

Keuzes en consequenties
voorafgaand aan het bepalen van het
dienstverleningsniveau
Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
RIVM/LCI normeert de uitvoering van
infectieziektebestrijding. IGZ houdt
toezicht.
Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
De dienstverlening wordt in
samenwerking met de GGD RotterdamRijnmond (GGD RR) en GGD Hollands
Midden uitgevoerd.
RIVM/LCI normeert en betaalt de
uitvoering van infectieziektebestrijding.
IGZ houdt toezicht.
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I

TBC-bestrijding

Wet -en besluit publieke
gezondheid stelt dat deze
taak door een GGD moet
worden uitgevoerd.

TBC-bestrijding beschermt de bevolking
(en specifiek risicogroepen) tegen een
uitbraak en/of verdere verspreiding van
tuberculose. Hiermee wordt direct
bijgedragen aan een vitale en gezonde
populatie.

Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
De dienstverlening wordt in
samenwerking met de GGD RR
uitgevoerd.
RIVM/LCI normeert de uitvoering van
infectieziektebestrijding. IGZ houdt
toezicht.

III

Reizigersadvisering en
hepatitis B

Deze taken kennen geen
expliciete wettelijke
grondslag, maar worden
vanuit de beschermingstaak
door de GGD uitgevoerd.

Reizigersadvisering en hepatitis
dienstverlening zijn verbonden aan de
bestrijding van infectieziekten. Hierdoor
wordt met name de import van
infectieziekten verminderd en draagt
direct bij aan vitale en gezonde
Inwoners.

Belang voor de preventie van
infectieziekten om deze taken uit te
voeren is het inzicht in en gevoel houden
met het gezondheidsniveau van de
regio. Daarnaast levert deelname aan de
relevante medische netwerken
meerwaarde op voor de andere
dienstverlening (IZB e.d.).
Deze taken mogen/kunnen ook door
andere marktpartijen uitgevoerd worden.
Indien de taak niet wordt overgenomen
door een andere partij, bestaat er een
hoger risico op import van
infectieziekten. Daarnaast is een risico
voor reizigers dat de medische kwaliteit
van de dienstverlening afneemt.

I

Medische milieukunde (MMK)

Wet –en besluit publieke
gezondheid stelt dat deze
taak door een GGD moet
worden uitgevoerd.

MMK beschermt de bevolking tegen
negatieve gezondheidseffecten als
gevolg van biologische, chemische,
radiologische of nucleaire risico's in
en/of verontreiniging van de
leefomgeving. Hierdoor wordt direct
bijgedragen aan vitale en gezonde
inwoners .

Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
MMK-advisering wordt sinds 2014 op
waakvlamniveau via een
dienstverlenings-overeenkomst
uitgevoerd door GGD RR. Normering
waakvlamniveau is bepaald door
Landelijk Centrum Medische Milieukunde.
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I

Technische hygiënezorg
(THZ)

Wet -en besluit publieke
gezondheid stelt dat deze
taak door een GGD moet
worden uitgevoerd.

Toezicht op en adviseren over het
naleven van hygiëne regels in diverse
risico-instellingen (o.a. seks –en
relaxbedrijven, zorginstellingen,
kinderboerderijen) en schepen dragen
bij aan het beschermen van de
gezondheid van (risicogroepen).

Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
Ship Sanitation wordt in samenwerking
met GGD West-Brabant uitgevoerd.
RIVM/ Landelijk centrum hygiëne en
veiligheid normeert de uitvoering van
infectieziektebestrijding. IGZ houdt
toezicht. De eisen rondom hygiëne
worden bepaald in specifieke wetgeving,
zoals de Warenwet.

I

II

Toezicht kinderopvang

Gezondheidsbevordering

Wet op de kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, waarbij
gesteld wordt dat het toezicht
wordt uitgevoerd door de
GGD.

Toezicht op pedagogisch klimaat,
hygiëne en veiligheid in kinderopvangvoorzieningen draagt bij aan het
bevorderen van ontwikkelingskansen en
de gezondheid van kinderen.

Taak moet worden uitgevoerd door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.

Wet publieke gezondheid
stelt dat opstellen, uitvoeren
en afstemmen van
gezondheidsbevorderingsprog
ramma's uitgevoerd moeten
worden door een GGD.

Het positief beïnvloeden van leefstijl,
sociale en fysieke leefomgeving draagt
direct bij aan het realiseren van
gezondheidswinst en het verminderen
van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Uitvoering van preventie-activiteiten
wordt (grotendeels) gedaan door diverse
(zorg)partijen onder coördinatie van de
Dienst middels de zgn. regionale
gezondheidsbevorderingsprogramma's
(zoals Gezond Gewicht, Verzuip Jij Je
Toekomst?!, Mentale weerbaarheid).

Ministerie van Onderwijs normeert,
Inspectie voor onderwijs houdt toezicht.

Binnen de programma wordt ook
uitvoering gegeven aan preventieve
gezondheidszorg voor ouderen (art. 5
WPG)
In de regionale nota gezondheidsbeleid
2016-2019 wordt voorgesteld de
gezondheidsbevorderende programma's
af te stemmen op de lokale behoefte.
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I

Crisisorganisatie

Wet publieke gezondheid en
wet op de veiligheidsregio's.

De crisisorganisatie draagt door een
gecoördineerd optreden direct bij aan
een vertrouwenwekkend optreden
tijdens rampen/crisis waarin de publieke
gezondheid wordt bedreigd, en in
situaties waarin maatschappelijk onrust
dreigt.

Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.
Binnen de crisiscoördinatie is inzet op
vijf processen; psychosociale
hulpverlening is een belangrijke
toegevoegde wettelijke taak.
Inzet Gezondheidskundige adviseur
gevaarlijke stoffen (GAGS) wordt via een
dienstverleningsovereenkomst
uitgevoerd door GGD RR.

III

III

Maatschappelijke Zorg

Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ)

Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Taak
is een wettelijke verplichting
voor de gemeenten. De
dienst voert in de
projectorganisatie Veilig
Thuis diverse (coördinatie)
taken m.b.t. huiselijk geweld
uit (bv. Wet tijdelijk
huisverbod).

Het verminderen en stoppen van
huiselijk geweld draagt (direct) bij aan
de gezondheid en de kwaliteit van leven
van kwetsbare mensen.

Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Taak
is een wettelijke verplichting
voor de gemeenten. De
dienst voert in de
projectorganisatie Veilig
Thuis diverse (coördinatie)
taken m.b.t. openbare
geestelijke gezondheidszorg
uit.

De uitvoering van deze taken draagt
(direct) bij aan het voorkomen van
sociaal isolement en het verbeteren van
de kwaliteit van leven van kwetsbare
mensen.

De Dienst heeft door jaren opgebouwde
ervaring de deskundigheid en kwaliteit
in huis t.b.v. dienstverlening aan
slachtoffers van huiselijk geweld en het
voorkomen van dreigende
huisuitzettingen.
De projectorganisatie Veilig Thuis wordt
in 2016 geëvalueerd, waarna een
definitief besluit genomen wordt over de
positionering van Veilig Thuis.
De uitvoering van OGGZ taken (van
oudsher uitgevoerd door GGD-en)
draagt bij aan het signalering van,
advisering over en specifiek (toeleiding
naar) zorg aan kwetsbare mensen in de
regio ZHZ. De Dienst neemt hiervoor
deel aan verschillende
(beleids)netwerken. Het continueren van
deze taak draagt bij aan goede zorg voor
een complexe groep zorgbehoevenden.
Dit product is onderdeel van de
projectorganisatie Veilig Thuis.
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III

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Leerplichtwet en Wet
voortijdig schoolverlaten.
Taken zijn een wettelijke
verplichting voor de
gemeenten gedelegeerd aan
de Dienst.

Activiteiten dragen direct bij aan het
bevorderen van de ontwikkelingskansen
voor en participatie van de jeugd en
jongeren.

Beleidsontwikkeling en uitvoering
gebeurt in samenspraak met het
opgebouwde netwerk van gemeenten,
onderwijs, jeugdhulporganisaties en
openbaar ministerie. Deze netwerken
zijn op het niveau van
samenwerkingsverbanden en het niveau
van ZHZ/Rotterdam georganiseerd.
Delegatiebesluit kan worden
ingetrokken, waarbij gemeenten
vervolgens zelf verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de leerplichtwet.

III

RMC/VSV-trajectbegeleiding

Wet regionale meld –en
coördinatiefunctie (RMC). De
uitvoering van deze taak is
gemandateerd aan de dienst
door de contact gemeente.

De taak draagt bij aan het bevorderen
van ontwikkelingskansen en participatie
van jeugd en jong volwassenen door het
terugdringen van voortijdig
schoolverlaten.

De uitvoering van de RMC-taak is
geïntegreerd in de uitvoering van de
leerplicht. Hierdoor wordt op effectieve
en efficiënte wijze uitvoering gegeven
aan deze taak.
Beleidsontwikkeling en uitvoering
gebeurt in samenspraak met het
opgebouwde netwerk van de
contactgemeente, onderwijs,
jeugdhulporganisaties en regionale
sociale diensten. Deze netwerken zijn op
het niveau van
samenwerkingsverbanden en het niveau
van ZHZ/Rotterdam georganiseerd.
Het mandateren van deze taak kan
worden beëindigd. De contactgemeente
is dan weer verantwoordelijk voor de
uitvoering van deze taak.

II

Jeugdgezondheidszorg

Wet -en besluit publieke
gezondheid. Taak mag
(mede) uitgevoerd worden
door andere partijen dan de
GGD. De Dienst is namens de
gemeenten opdrachtgever

De taak draagt bij aan het realiseren
van gezondheidswinst en het
bevorderen van ontwikkelingskansen
voor kinderen.

De wet biedt de ruimte de uitvoering van
JGZ anders te organiseren. Een
voorwaarde hierbij is dat integrale
samenhang met epidemiologie,
infectieziekte-bestrijding,
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aan de JGZ, de uitvoering
gebeurt door het consortium
van RIVAS/Careyn.

crisisorganisatie en gezondheidsbevordering behouden blijft.

III

Jeugdpreventieteam

Deze taak wordt uitgevoerd
op basis van autonoom beleid
van de gemeenten.
Geen grondslag in wetgeving.

Deze taak draagt bij aan het bevorderen
van ontwikkelingskansen voor
jeugdigen.

De taak bestaat feitelijk uit het
subsidiëren van de activiteiten van het
team. Dit wordt contractueel verzorgd
door de serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

II

Epidemiologie, onderzoek,
analyse en advies

Wet – en besluit publieke
gezondheid waarbij het gaat
om de taken epidemiologie
en onderzoek en integrale
advisering aan gemeenten bij
bestuurlijke beslissingen.

De taken in dit product dragen bij aan
het in beeld krijgen van de gezondheid
en vitaliteit van inwoners (o.a. De
Toekomstverkenning en factsheets
leerplicht). Daarnaast wordt
geadviseerd over de wijze waarop
effectief kan worden geïntervenieerd om
gezondheid en vitaliteit positief te
beïnvloeden. Hierdoor wordt direct
bijgedragen aan de vier
maatschappelijke doelstellingen van de
dienst.

Taak moet uitgevoerd worden door een
GGD, waarvan het verzorgingsgebied
congruent is aan de veiligheidsregio.

7

