
Technische vraag D66

Agendapunt 16: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

1. Ten aanzien van 1 wijziging in de GR die voortvloeit vanuit een wijziging in de 
wetstekst hebben wij de volgende vraag. In Artikel 4 lid 1b, 4e bolletje wordt 
aangegeven: "Het bieden van gezondheidszorg aan personen boven de 65 
jaar." Dit in identieke bewoordingen als voor de jeugd gezondheidszorg. Van de 
JGZ is het beleid en de uitvoering bekend. Voor personen boven de 65 jaar 
kunnen wij geen integraal beleid bij de GGD, noch bij de gemeente Veldhoven 
terugvinden. ook in de begroting (agendapunt 16) zien we dit niet terug.
De toelichting bij de wet geeft aan dat instellingen 2 jaar na het ingaan van de 
wet hier een beleid op geformuleerd dienen te hebben.
In de wet publieke gezondheid (WPG) is opgenomen dat onze minister elke vier 
jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid vaststelt. De gemeenteraad stelt 
binnen twee jaar na openbaarmaking van deze nota een nota gemeentelijk 
gezondheidsbeleid vast. De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 de nota 
lokaal gezondheidsbeleid Veldhoven 2013-2016 vastgesteld. In de nota zijn een 
aantal inhoudelijke speerpunten benoemd. Bij het opstellen van deze nota is 
onder meer gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de GGD. In deze 
nota is geen specifieke aandacht geschonken aan personen boven de 65 jaar 
(geen doelgroepenbeleid). Bij de uitvoering wordt vaak wel rekening gehouden 
met ouderen (o.a. subsidieverstrekking bij Swove). Op grond van de WPG 
draagt het college van B&W zorg voor de ouderengezondheidszorg. Dit zijn 
taken die via de gemeenschappelijke regeling bij de GGD zijn belegd.

2. De vraag is of Veldhoven een beleid heeft ten aanzien van het bieden van 
gezondheidszorg aan personen boven de 65 jaar en in hoeverre daar met de 
GGD afspraken over gemaakt zijn.
Op 4 december 2015 heeft het ministerie van VWS de nieuwe Landelijke nota 
gezondheidsbeleid 2016-2019 vastgesteld. Dit betekent dat de raad voor 4 
december 2017 een nieuwe gemeentelijke nota gezondheidsbeleid moet 
vaststellen. Ook bij het opstellen van deze nota zal de GGD betrokken worden.


