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Beste leden van de raad,
Tijdens de beeldvormende vergadering sociaal domein van 3 oktober 2019 zijn twee vragen voor
beantwoording door het college open blijven staan. Het gaat om de volgende vragen:
•

wie bepaalt wanneer overgegaan wordt van GGD naar Incluzio Hollands Kroon (IHK)?

•

wie is de toezichthouder Wmo?

Met dit memo geven wij antwoord op deze vragen. Daarnaast geven we een introductie van een
verkenning van de toekomstige samenwerking.
Wie bepaalt wanneer overgegaan wordt van GGD naar Incluzio?
De GGD is een basisvoorziening en voert een aantal wettelijke taken uit, met als grondslag de Wmo en de
Jeugdwet. Incluzio voert deze taken dus niet uit. In de bijlage een overzicht van de wettelijke taken van de
GGD. Vanuit ketenperspectief is de GGD voorliggend aan IHK. Dat houdt het volgende in:
•

GGD is preventief en laagdrempelig. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk is voor
opvoedondersteuning, geredeneerd vanuit het perspectief dat er sprake is van een gewone
opvoedsituatie. De GGD richt dat in met begeleidingscontacten (bijvoorbeeld via screening door
jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in consultatiebureaus en op scholen) en een algemeen
aanbod van diverse trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De jeugdartsen mogen ook
doorverwijzen naar eerste en tweedelijns zorg.

•

IHK is verantwoordelijk voor hulpverlening en komt bij opschaling door de GGD in beeld. Er is dan
sprake van een zwaardere, intensieve (meervoudige) ondersteunings- en/of hulpvraag.

In de periode 0-4 jaar zoekt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts (van het consultatiebureau) contact
met het wijkteam als er sprake is van een zwaardere hulpvraag. In de periode 4-12 en 12-18 jaar treden
jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen met schoolmaatschappelijk werkers (door Incluzio uitgevoerd) in
contact. Op deze manier is de overgang van GGD naar IHK bepaald.
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In het onderstaande nog een figuur ter illustratie. GGD en IHK ontmoeten elkaar in de preventieve laag.
Hiermee beschouwen we uw vraag als beantwoord.

Verkenning toekomstbeeld
Beide partijen streven naar een (nog) effectievere en integrale samenwerking in de kernen van Hollands
Kroon. De gemeente, IHK en GGD verkennen twee sporen. Deze zijn bestuurlijk overigens nog niet
vastgesteld:
1. Flexibele inzet van de GGD in de wijken; de professionals van de GGD en Incluzio zijn aan elkaar
verbonden in de wijken en hebben de ruimte om af te wegen wat collectief kan en individueel
moet. De GGD inzet is gericht op preventie en op het normale leven. Inzet van de Incluzio
wijkteams is gericht op hulpverlening en op zo snel mogelijk weer kunnen ‘afschalen’ naar het
normale leven.
2. Inzet op bereik van ouders, via het onderwijs en voorschoolse voorzieningen; naast de wettelijk
verplichte contactmomenten lijkt het noodzakelijk om ouders nog sneller te bereiken, zodat
eventuele hulp bij voorkeur al binnen het pedagogisch klimaat van de scholen geboden kan
worden. Daarbij willen we ook in gesprek met scholen over hoe dat pedagogisch klimaat verder
versterkt kan worden.
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Wie is de toezichthouder Wmo?
In onze vergadering van 24 maart 2020 hebben we besloten dat de medewerkers van het Team Vitaliteit
toezichthouder zijn op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij zien toe op de naleving van
wat bij of krachtens de Wmo is geregeld.
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