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Geachte DPG'en en bestuursleden van GGD'en,

ln de brief van juli jl. bent u voor het eerst geTnformeerd over het door VWS en VNG te ontwikkelen
Ondersteuningsprogramma Gezondheidsbevordering Statushouders als vervolg op het
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.' Het programma bestaat uit twee onderdelen: directe
praktische ondersteuning van gemeenten via het OndersteuningsTeam Asielzoekers en
Vergunninghouders (OTAV) en daarnaast een kennisdelingsprogramma dat landelijk door Pharos
wordt gecoördineerd. Het idee was in september met het programma te starten, maar er is meer
voorbereidingstijd nodig geweest. Het deelproject van OTAV zal per 1 november 2016 ingaan. Per
GGD regio wordt een regiocoördinator aangesteld. GGD GHOR Nederland is verantwoordelijk voor de
werving en selectie van deze regiocoÖrdinatoren en de VNG sluit de contracten af.

De regiocoÖrdinator is een nieuwe tijdelijke functie (tot mei2018). De regiocoördinatoren
ondersteunen de gemeenten bij het ontwikkelen van een gemeentelijke of regionale lokale
preventieve aanpak, het daarbij betrekken van het netwerk en eventueel het regisseren of coÖrdineren
van de uitvoering. Tevens kan de regiocoÖrdinator landelijk ontwikkelde kennis en instrumenten
inzetten, of omgekeerd regionale behoeften landelijk agenderen.

Op dinsdag 1 november zal een landelijke startbijeenkomst voor regiocoördinatoren worden
georganiseerd van 9-13 uur (met een lunch na afloop). We zullen zo spoedig aan de
regiocoördinatoren een uitnodiging sturen met het programma en de locatie.

Erop vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,
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Sietske Pijpstra
Programmanager Asiel en lntegratie VNG

1 Voor achtergrondinformatie zie de afspraken in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asiel¡nstroom tussen Rijk en gemeenten (april 2016)
voor het onderdeel gezondheid, zorg en preventie b¡j passage 2.3.5:
https://vn8. nl/onderwerpenindex/asiel/asielbe leid-en-integratie/n ieuws/ledenraad pleging-uitwerkingsa kkoord-verhoogde-asielinstroom
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