
Schriftelijke vragen Dinkellandse VVD inzake GGDid 
 
Geacht college van B&W, 
 
In een bericht van 3 november jl. op RTV Oost lezen we dat de GGD Twente stopt met de verdere 
ontwikkeling van het digitaal dossier jeugdgezondheid. De financiële strop voor gemeenten wordt 
ingeschat op €4,16 miljoen en dit is o.i. slechts de investering die gedaan is tot op heden. Het is 
natuurlijk erg zuur dat zo’n grote investering niet gaat opleveren wat men ervan had verwacht. Het 
siert aan de ene kant dat ze niet gaan doormodderen met iets wat niet werkt maar het is wel erg 
zonde van het geld. 
 
De GGD’en Regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben in het verleden besloten gezamenlijk 
voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en implementeren. 
Hiervoor hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een aanbestedingstraject 
afgerond en het nieuwe systeem wordt nu gebouwd. Voor de juridische vorm van deze 
samenwerking in de toekomst wordt een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid 
(hierna: coöperatie UA) met meest geëigend geacht. 
 
Dit besluit van de GGD Twente roept bij de fractie van de Dinkellandse VVD enorm veel vragen op 
wat dit voor Dinkelland en voor haar inwoners betekent. We hebben de volgende vragen: 
 
1. Is de gemeente Dinkelland vooraf geïnformeerd over het stoppen van de ontwikkeling? 
2. Wanneer is het College geïnformeerd over de oorzaak van dit besluit en de overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen? 
3. Zijn er ook andere scenario’s overwogen om door te kunnen gaan en zo ja, met wie zijn deze 
besproken? 
4. Wat betekent het stoppen van de ontwikkeling voor de wettelijke verplichtingen? 
5. Kunt u ons informeren over de overige kosten die gemoeid zijn bij de ontwikkeling en 
beëindiging van de ontwikkeling? Hier wordt €4,16 miljoen genoemd. Is dit het totale verlies? 
6. Komt de gemeenteraad in het kader van budgetrecht nog in positie ten aanzien van het 
tekort? 
7. Op welke wijze wordt er de komende jaren voorzien in het digitale dossier jeugdgezondheid? 
Wat zijn hier de extra kosten van voor Dinkelland? Wat betekent dit voor de kwaliteit van dit 
dossier? 
8. Op welke wijze wordt de besluitvorming rond dit dossier verder onderzocht gezien het 
huidige financiële resultaat van de keuzes die door de GGD Twente zijn gemaakt? Komt er een intern 
of extern onderzoek? 
 
Naast bovenstaande vragen, vragen we ook om een korte reflectie van het College: 
 
9. Er zijn 25 ggd’en in Nederland die allemaal volledig of deels de JGZ uitvoeren. Waarom dan iets 
volledig nieuws ontwikkelen voor slechts 3 ggd’en?  
 
10. Kan er niet van gebruik gemaakt worden van de kennis/systemen van de omliggende GGD’en 
zoals bijvoorbeeld GGD IJsselland? Dat voorkomt in de toekomst weer een forse investering met alle 
onzekerheid of het wel werkbaar is. 
 
11. In hoeverre was er al rekening gehouden met toekomstige besparingen wanneer het nieuwe 
systeem goed draaide? Bijvoorbeeld nu maakt de GGD nog de planning. Past de afspraak niet dan ga 
je bellen. Bij het toekomstige systeem kon je dat allemaal zelf regelen dus bespaar je personeel. Is er 
al rekening gehouden met deze toekomstige besparingen en wat zijn dan de meerjarige gevolgen 
hiervan? 



12. Wanneer verwacht het College het nieuwe financiële plaatje rond te hebben op dit onderdeel? 
Aangezien een investering vrijvalt kan er tijdelijk (2022 omdat je je volgens de BBV nu je verlies moet 
nemen) sprake zijn van een tekort maar meerjarig levert dit een voordeel op want de afschrijvingen 
voor komende jaren komen vrij te vallen.  
 


