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1. Wat is de voortgang van het voorlopige deskundigenbericht welke op 2 mei j.l. 
mondeling is behandeld in de rechtbank?

Antwoord 1: De GGD’en hebben op 4 maart 2022 een aanvraag voor een voorlopig 
deskundigenbericht ingediend bij de rechtbank. De mondelinge behandeling van de 
aanvraag diende uiteindelijk op 17 mei 2022 (i.p.v. 2 mei jl.). Een voorlopig 
deskundigenbericht is een middel om objectief door de rechtbank vast te stellen wat de 
status is van de oplevering. De uitspraak van de rechter over het al dan niet honoreren van 
dit verzoek wordt rond 29 juni verwacht. De te nemen vervolgstappen zijn afhankelijk van de 
uitspraak van de rechtbank op de aanvraag van een Voorlopig Deskundigenbericht.

2. Door de vertraging van het IT-systeem kunnen de ombuigingen niet worden 
gerealiseerd. Hierdoor raakt de reserve van de GGDrU uitgeput. Kunnen, afhankelijk 
van de uitspraak van de rechtbank, deze kosten verhaald worden? 

Antwoord 2: De te nemen vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank 
op de aanvraag van een Voorlopig Deskundigenbericht.

3. Per 1 juli gaat naar alle waarschijnlijkheid de wet PHB JGZ in. Welke instantie is 
voorzien voor de uitvoering van bezoeken? Is het mogelijk dat een lokale zorgpartij of
bijvoorbeeld het Stadsteam hier uitvoering aan geeft? Indien de uitvoering enkel door 
de GGD uitgevoerd mag worden, welk aandeel heeft de geestelijke gezondheidszorg 
en lokale/ maatschappelijke verbinding en ondersteuning daar in?  

Antwoord 3: Het gaat om een nieuwe gemeentelijke taak die wordt toegevoegd aan de taken
voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De PHB is bedoeld om in een vroeg stadium van de 
zwangerschap de behoefte aan hulp en ondersteuning vast te stellen en /of te geven aan 
zwangere vrouwen en hun gezinnen die in een (mogelijk) kwetsbare situatie verkeren. 

De PHB worden door de jeugdverpleegkundigen die verbonden is aan het consultatiebureau 
uitgevoerd. Maar ook andere zorgprofessionals hebben een belangrijke rol in deze. Met 
name verloskundige zorgverleners hebben een signaleringsfunctie en adviesrol naar de 
aanstaande ouder(s) toe. En ook andere professionals in het brede zorg- en welzijnsveld 
kunnen signaleren en aanstaande ouders adviseren een prenataal huisbezoek aan te 
vragen. De aanmelding voor een prenataal huisbezoek bij de JGZ geschiedt door de 
zwangere zelf. Dat kan op advies van bijvoorbeeld de huisarts of de verloskundige zijn, maar
ook door bijvoorbeeld binnen de geestelijke gezondheidszorg of een professional van het 
Stadsteam. Indien zorgprofessionals in Oudewater doorverwijzen gaat dat ook altijd via het 
Stadsteam. Hun rol is dus zeker belangrijk in het geheel.

Om dit kracht bij te zetten investeert de gemeente Oudewater samen met partijen rondom de
geboortezorg  in de eerste 1000 dagen van een kind (-9 maanden t/m 2 jaar). Dit gebeurt in 
een lokale coalitie Kansrijke Start. De kracht van een lokale coalitie is de combinatie van 
preventie, hulp en inzet vanuit het medisch en sociaal domein voor, tijdens en na de 
zwangerschap en daar gezamenlijk afspraken over maken. In de lokale coalitie richt zich op 
laagdrempelig samenwerken, elkaar weten te vinden, tijdig signaleren en aan elkaar 
doorverwijzen.


