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Informatiebijeenkomst GGD 
De informatiebijeenkomst van de GGD staan op de planning voor het 3e kwartaal 2018. U 
zult hierover binnenkort nadere informatie ontvangen.  
 
Schoolverzuim 
Er zijn drie partijen die te maken hebben met het schoolverzuim: scholen, gemeente – 
leerplicht(ambtenaar) en JGZ – ziekteverzuim. Bij langdurig of veelvuldig geoorloofd verzuim 
(ziekte) wordt de JGZ arts ingeschakeld om in gesprek te gaan met leerling (en ouders) om 
te begeleiden en te adviseren. De JGZ adviseert dan ook de school. Als scholen het 
schoolverzuim niet op orde hebben dan kost het de leerplichtambtenaar en de JGZ arts veel 
extra inzet en tijd. 
 
De JGZ uren voor ziekteverzuimbegeleiding en advies zijn niet opgenomen in het 
basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg maar valt onder de Jeugdwet. De inzet kan 
vanuit preventief oogpunt  wel worden verantwoord maar gaat ten koste van de inzet van de 
basistaken (Wet publieke gezondheid). De inzet met betrekking tot schoolverzuim (ook 
geoorloofd verzuim zoals ziekte) valt onder de Jeugdwet.  
 
Als je vanuit preventief oogpunt de JGZ wilt inzetten bij ziekteverzuim zullen er middelen 
moeten worden vrijgemaakt. Aangezien er een relatie is tussen de inzet van het onderwijs, 
de gemeenten en de JGZ zal er een integrale notitie worden opgesteld en aan het bestuur 
PG&Z worden voorgelegd. Deze notitie staat medio 2018 op de agenda staan van ambtelijk 
en bestuurlijk overleg met de gemeenten. 
 
ICT 
Voor de outsourcing van de ICT  van de gemeente Groningen loopt op 
dit moment een aanbestedingsprocedure. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de 
ontvlechtingsmogelijkheden (incl. boetes op vermindering van de afname door de 
gemeente Groningen). De gemeente Groningen ziet geen mogelijkheden om op korte 
termijn de automatisering (m.n. de kantoorautomatisering en de grote businesssoftware) 
over te dragen aan de GGD. Pas na 2018 kan daarover meer duidelijkheid komen. 
 
Ontvlechting van de ICT uit het SSC (en zelfstandige uitvoering van ICT door de GGD) is op 
korte termijn niet aan de orde. De aanbestedingsprocedure voor de ICT van de gemeente 
Groningen in relatie tot een gedeeltelijke outsourcing van de ICT leidt tot zoveel 
onzekerheid en mogelijk grote financiële risico’s voor de gemeente (en daarmee ook 
voor de GGD en de aangesloten gemeenten), dat het afnemen van ICT bij het SSC 
door de GGD voor de komende jaren een gegeven is. Dat geldt voor alle varianten van de 
positionering van de GGD. 
 
Voor de ICT zijn naar verwachting t.z.t. nadere afspraken te maken, zeker voor de periode 
nadat de outsourcing van de ICT door de gemeente Groningen is afgerond 
 
De verwachting is dat in 2019, nadat zowel de aanbesteding ICT door de gemeente 
Groningen en besluitvorming in de PG&Z over de verzelfstandiging GGD is afgerond, kan 
worden bekeken hoe de ICT dienstverlening voor een verzelfstandige GGD zowel 
organisatorisch als juridisch het beste kan worden ingevuld.  
Bronnen: eindrapport Positionering GGD en DB stukken PG&Z 2018 
 
 



Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) medewerkers GGD (pagina 22 ontwerp-begroting 
PG&Z 2019) 
De medewerkers van de GGD zijn in dienst bij de gemeente Groningen. Op grond van de 
actuele arbeidsvoorwaarden regeling wordt bij de kostenvergoeding in het algemeen geen 
verschil gemaakt tussen een deeltijder en een voltijder. Beiden hebben bij gelijke afspraken 
ook gelijke aanspraken op vergoeding van kosten. 


