Agendapunt 4 Mededelingen directeur / portefeuillehouders
AB 1 maart 2017

Inspectiebezoek Veilig Thuis NHN
Op 31 januari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Gezondheidszorg
voor de tweede maal onderzoek uitgevoerd bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
Focus van de inspectie lag vooral op wachtlijsten/werkvoorraad en wat de organisatie
daar voor actie op onderneemt om deze terug te dringen. Inmiddels is duidelijk dat
Veilig Thuis NHN in ieder geval voldoende heeft gescoord. Dit is de hoogste score die
gehaald kan worden, veel andere Veilig Thuis organisaties scoorden ‘matig’. Op korte
termijn wordt de formele rapportage van de inspectie verwacht. De stand van zaken
Veilig Thuis staat ook als apart agendapunt op de agenda.
Stand van zaken herziene begroting Veilig Thuis 2017 en onderzoek Q consult
Medio november 2016 zijn de colleges geïnformeerd over het feit dat Veilig Thuis NHN
er een aangepaste begroting voor 2017 wordt opgesteld. Op advies van de ambtenaren
is voor het opstellen van deze begroting een format voor formatie- & kostenberekening
ingekocht bij Q Consult. Dit model wordt ook door 16 andere Veilig Thuis organisaties
gebruikt. Het format biedt tevens een benchmark; iedere Veilig Thuis organisatie kan
een vergelijking trekken tussen de eigen normen en de normen die andere Veilig Thuis
organisaties hanteren.
De presentatie door Q Consult van de formatie- & kostenberekening inclusief de
benchmark tijdens een ambtelijke bijeenkomst (financieel adviseurs zijn ook
uitgenodigd) heeft 28 februari 2017 plaatsgevonden. Uit de presentatie bleek
(belangrijkste conclusies):
1. Verschil tussen de vastgestelde begroting 2017 (op basis van de businesscase uit
najaar 2014) versus uitkomst model is € 1,15 miljoen
2. Benodigde kosten per 1.000 inwoners op basis van het model voor VT NHN is
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
3. De huidige bijdrage per 1.000 inwoners op basis van de vastgestelde begroting
2017 ligt fors onder het landelijk gemiddelde.
Als vervolg op deze bijeenkomst zal Q consult een presentatie voor het DB geven op 15
maart aanstaande. Daarnaast wordt er een ambtelijke werkgroep met
vertegenwoordiging vanuit VT en alle regio’s gevormd, die een advies gaat opstellen
voor het dagelijks bestuur. Het DB legt dit vervolgens ter bespreking voor aan het AB en
vervolgens ter besluitvorming aan de individuele gemeenten.
Stand van zaken GGD dossier
Zoals eerder al gemeld is gestart met een nieuwe aanbesteding met vier GGD’-en.
Aangestuurd wordt op het operationeel hebben van een nieuw dossier voor de JGZ begin
2018. Met de leverancier die het dossier aanvankelijk zou opleveren loopt een mediation

traject. Verwachting is wel dat GGD HN met negatief resultaat blijft zitten, evenals GGD
Hollands Midden.
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden gaat in per 1 maart
2017. Deze regeling is ingesteld door minister Schippers en is ontstaan vanuit het werk
van het toenmalig Aanjaagteam Verwarde Personen en ook GGD GHOR Nederland. Het
doel van de regeling is om knelpunten in de zorg en ondersteuning voor verwarde
personen (in dit geval financiering) zoveel mogelijk op te lossen. Zorgverleners krijgen
voortaan de zorgkosten vergoed die zij maken voor onverzekerde verzekeringsplichtigen. Dit geldt dus ook voor GGD-artsen en –verpleegkundigen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de uitvoerder van de subsidieregeling. GGD
GHOR Nederland heeft een online meldsysteem ingericht waar eerste en tweedelijns
zorgverleners binnen 24 uur na het bieden van zorg dit moeten melden via de site.
Daarna ontvangt de GGD waar de zorgverlener is gevestigd een bericht. De lokale
GGD haalt de gegevens die bij de melding horen op uit de database van het meldpunt en
zet de melding door naar de gemeente. Afhankelijk van de afspraken die er zijn
gemaakt, gaat de lokale GGD ook zelf met de melding aan de slag. Omdat het om
verzekeringsplichtige personen gaat, nemen de GGD en de gemeente het over om deze
mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om deze mensen weer verzekerd
te krijgen en biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting. De
subsidieregeling onverzekerdenzorg en de daaruit voortkomende meldingen aan de
GGD, betekent extra werk voor een GGD. Voor dit extra werk wordt een vergoeding door
VWS beschikbaar gesteld.

