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Technische vragen inzake GR GGD-ZL – 21 mei 2019 

 

GGD-ZL Jaarverslag 2018 

1. Pagina 5: het gebouw in Heerlen is te krap. Hoe lost de GGD dit huisvestingsprobleem 

op? 

2. Pagina 11: wat houdt een ‘pre-boarding programma’ in?  

3. Pagina 11: wat verklaart het aantal Fte en medewerkers? De veranderingen bij Veilig 

Thuis of ook andere ontwikkelingen? 

4. Pagina 12: wat kunnen we verwachten n.a.v. de intreding WNRA? 

5. Pagina 12: hoe verklaart de GGD de stijging in aantal klachten? 

6. Pagina 20: hoe staat het met het onderzoek ‘aandachtspunten en aanbevelingen 

M@ZL’? 

7. Pagina 20: wanneer verwacht u de resultaten van het onderzoek ‘redenen ouders om 

geen gebruik te maken van aangeboden zorg’?  

8. Pagina 22: kan de wethouder ons in een RIB de cijfers BMR/DTP/HPV 2018 toesturen 

wanneer deze bekend zijn? 

9. Pagina 23: hoe moeten we de 12% no-show beoordelen? Is dit hoog, laag, normaal?  

10. Pagina 23: hoe vaak kwam het voor dat meldingen over dezelfde kinderen/gezinnen 

binnenkomen? Hoe vaak betroffen meldingen kinderen binnen eenzelfde gezin?  

11. Pagina 30: 188 meldingen zijn ‘al langer in behandeling’ – wat houdt dit in? 

12. Pagina 36: wordt er samengewerkt met de UM/Hogeschool Zuyd/Vista College inzake 

consulten soa-tests voor studenten/jongeren?  

13. Pagina 38: ‘incidentele onderzoeken’ inspectie kinderopvang: wanneer wordt zo’n 

incidenteel onderzoek gestart? 

14. Pagina 49: hoe hoog is het ziekteverzuim binnen de ambulancesector? Is dit verzuim 

% te relateren aan de krapte op de arbeidsmarkt?  

 

GGD-ZL Begroting 2020 

15. Pagina 7: ‘gezien de krapte op de arbeidsmarkt…’ – Wat kan de gemeente doen om 

deze krapte tegen te gaan?  

16. Pagina 21: wat is de status van het programma ‘Nu niet Zwanger’ in Maastricht? 

Hoeveel personen bereikt de GGD hiermee? Hoe bereikt de GGD deze personen? 

17. Pagina 25: hoe werkt de JGZ aan laaggeletterdheid?  

18. Pagina 43: wat is de reactie van de GGD richting het rijk inzake de tekorten in de 

meldkamers? 

 

Algemene aanvullende vragen 



 

 

19. Wat is de reactie van het college op de lage percentages vaccinatiegraad? Gaat het 

college hierop actief actie ondernemen?  

20. De financiering van vaccinaties loopt nu via het gemeentefonds. Heeft dit ertoe geleid 

dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor voorlichting en promotie met 

betrekking tot vaccineren?  

21. Hoe risico-bestendig zijn de reserves van de GGD? (Zie ook raadsvoorstel pagina 10) 


