
MEMO

Aan : Gemeenteraad van Leusden
Cc :
Van : Het college
Datum : 12 februari 2019
Betreft : Voortgang GGiD (DD- JGZ), inspectierapporten Wmo- toezicht en Vaccinatiekoffer 

GGDrU

Geachte raad,

In deze memo informeren wij u over drie onderwerpen die door GGDrU worden uitgevoerd. Het gaat over de 
voortgang van het GGiD, inspectierapporten Wmo- toezicht en de vaccinatiekoffer.

1. Vertraging ontwikkeling  en implementatie GGiD   
Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD. Er is van begin af aan sprake van een 
gefaseerde ingebruikname met een strakke tijdsplanning. GGD Hollands Noorden als eerste, omdat zij nog een 
oudere versie van het huidige softwaresysteem (MLCAS) gebruikt en dus haast heeft. Daarna GGD regio 
Utrecht in maart en daarna Twente. De gekozen gefaseerde uitrol heeft te maken met de specifieke 
aanpassingen aan de koppelingen aan de GGD kant (per GGD verschillend) en de migratie van de bestaande 
data (ook per GGD verschillend). 

De status van het GGiD was echter niet voldoende voor ingebruikname per 23 januari 2019 bij GGDHN, 
zorgvuldigheid maakte uitstel noodzakelijk. Deze vertraging heeft gevolgen voor planning en budget. Op dit 
moment zijn wij aan het bepalen hoe groot deze gevolgen zijn. We verwachten hier in het tweede kwartaal 
meer duidelijkheid over te kunnen geven. Omdat we u zo spoedig mogelijk willen informeren over de stand 
van zaken hebben we er voor gekozen om u nu alvast te informeren zonder dat alle detailgevolgen reeds 
bekend zijn en niet te wachten tot het tweede kwartaal.

Deze gevolgen bestaan o.a. uit kosten voor langere betrokkenheid van interne als externe medewerkers bij het 
project. Ook zal het huidige digitaal dossier mogelijk langer in gebruik moeten blijven dan gepland. Het langer 
in gebruik blijven van het huidige softwaresysteem (MLCAS) binnen GGDRU zal niet tot operationele 
problemen leiden.

Hoe verder? 
Het bestuur van GGDrU heeft vertrouwen in het op te leveren product. De resultaten tot nu toe  laten zien dat 
in samenwerking tussen de bouwer en de 3 GGD’en een systeem wordt gebouwd dat een grote verbetering 
vormt ten opzichte van het huidige. Het ondersteunt de manier van werken van de GGD’en en sluit aan bij de 
inrichting van de GGD-werkprocessen. De programmastuurgroep heeft laten toetsen of een vertraagde 
oplevering past binnen de aanbestedingsregels. 
Het college van Leusden in haar functie van Algemeen Bestuurslid van de GGDrU zal er alles aan doen om de 
mogelijke financiële tegenvallers binnen de bestaande begroting op te vangen.
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2. Beantwoording vragen over openbaarheid inspectierapporten Wmo- toezicht   

Op 20 december 2018 zijn tijdens de actualiteiten twee vragen gesteld over inspectierapporten Wmo- toezicht. 
Zijn er inspectierapporten voor instellingen/voorzieningen van de gemeente Leusden en zijn de rapporten ook 
openbaar? 

In de gemeente Leusden hebben we een directe inkooprelatie met leveranciers van (WMO) hulpmiddelen. De 
gemeente ontvangt die rapporten rechtstreeks van de GGDrU. 

De rapporten van voorzieningen die door de regio Eemland worden ingekocht via het RISB stuurt de GGDrU 
naar Amersfoort en zij verspreiden de rapporten naar de desbetreffende gemeente als dat relevant is (bv. 
zorgpartij op Leusdens grondgebied of als er signalen/aandachtspunten zijn).
Conform afspraak maakt de GGDrU de rapporten niet openbaar.
 
De planning mbt de openbaarheid van de rapporten
De GGDrU is wel voornemens om de rapporten in de toekomst openbaar te maken in het kader van 
transparantie. Dit agendapunt staat geagendeerd voor het eerste volgende AB overleg van 29 maart 2019 ter 
bespreking. Vervolgens zal dit verder uitgewerkt worden met gemeenten, zorgpartijen en de GGDrU. Op welke 
termijn er uitsluitsel is over wel of niet openbaar maken van de rapporten, is nog niet bekend. Zodra daar meer 
informatie over is, wordt u hierover geïnformeerd via de RIB of een memo. Het pleidooi voor openbaarheid 
van de rapporten zullen we meenemen in het AB van 29 maart.   

3. Vaccinatiekoffer  

Nederland heeft een goed en toegankelijk vaccinatieprogramma en een betrouwbare informatievoorziening. 
Helaas zien we een dalende trend met betrekking tot vaccineren, ook in de gemeente Leusden (zie bijlage) Om 
die dalende trend te keren, introduceert de GGDrU de vaccinatiekoffer om gemeenten te ondersteunen om 
het gesprek over vaccinatie aan te gaan. GGD onderstreept het belang van feiten, maar weten ook dat er 
ruimte en respect moet zijn voor persoonlijke meningen en keuzes. Om ouders te helpen een weloverwogen 
keuze te maken, geven we tijdens de consulten bij de GGD uitleg over (het belang van) vaccinaties en gaan we 
in op vragen, tegenargumenten en twijfels. Sinds 2018 kunnen jeugdartsen aan ouders extra consulten 
aanbieden voor het voeren van gesprekken over vaccineren. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen worden 
extra getraind op zowel inhoudelijke kennis, als in het voeren van  gesprekken met ouders over vaccineren. 
Deze trainingen zijn gebaseerd op de principes van ‘shared decision making’. Op deze manier hopen we het 
vaccinatieprogramma en de informatievoorziening zo goed mogelijk bij ouders aan te laten sluiten.

De vaccinatiekoffer wordt vanaf 2019 ingezet. De GGDrU zal dit monitoren. 
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