Verslag
Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2017

Locatie:

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar/kamer 3.07a

Datum/tijd overleg:

12 juli 2017, 14.30 – 17.00 uur

Aanwezige leden:

mw. A. van de Ven (Alkmaar), dhr. J. Mesu (Bergen), de heer K. Rood
(Castricum), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. P. Kos (Den
Helder), dhr. G. Oude Kotte (Heerhugowaard), mw. E. Beens (Heiloo), dhr.
T. van Eijk (Hoorn), mw. M. van Gent (Hollands Kroon), dhr. W. Bijman
(Koggenland), dhr. B.J.N. Fintelman (Langedijk), mw. J. Fit (Medemblik),
mw. E. Deutekom (Opmeer), dhr. B. Blonk (Schagen), dhr. J. Munnik
(Stede Broec), mw. H. Huisman (Texel).
Vanuit GGD HN: dhr. E. J. Paulina, dhr. H. Smit, mw. G. Geerdink

Verhinderd:

dhr. D. Luyckx (Enkhuizen)

Voorzitter:

Mw. E. Deutekom-Muntjewerff

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Douw is verhinderd, zij wordt vervangen door de
heer Van Eijk. De heer Oude Kotte verzoekt om mij de mededelingen een voorstel van zijn
hand in te mogen brengen. De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag vergadering d.d. 19 april 2017
Het verslag en de besluitenlijst van 19 april 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
De ingekomen stukken en schriftelijke mededeling over de gewijzigde werkwijze in het
voortgezet onderwijs worden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen
-

De voorzitter deelt mee dat op woensdag 27 september aanstaande de jaarlijkse
themamiddag van het algemeen bestuur wordt gehouden. Thema is dit jaar Veilig Thuis.
Het exacte programma volgt na de vergadering van het dagelijks bestuur op 19 juli.

-

De directeur deelt mee dat in het huidige aanbestedingstraject één van de leveranciers een
kort geding heeft aangespannen; de redenen en inhoud daarvan zijn nog niet bekend.
Vanuit de directie komt morgen naar de AB leden een memo met meer informatie.

De voorzitter geeft de heer Oude Kotte zoals afgesproken het woord om een voorstel van zijn
kant toe te lichten. De heer Oude Kotte heeft het voorstel op papier gezet, dit wordt uitgereikt
maar ook digitaal aan de stukken toegevoegd. In de gemeenteraad van Heerhugowaard is een
motie aangenomen om door het lid van het AB de onvrede vanuit de raad van Heerhugowaard
over een aantal zaken bij GGD Hollands Noorden onder de aandacht te brengen. De discussie in
de raad ging over ondoorzichtigheid en motieven van het besluit tot afboeken van het GGD
dossier. De heer Oude Kotte heeft dit verwoord in het voorstel en vertaald naar een aantal
concrete voorstellen.
De heer Kos kan zich op zich vinden in het voorstel om het dagelijks bestuur te vragen om een
notitie op te stellen over communicatie.
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Mevrouw Beens geeft aan dat in Heiloo ook eenzelfde verzoek als de strekking van de motie van
Heerhugowaard aan de orde is geweest.
Mevrouw Van de Ven voegt toe dat het voorstel vanuit Heerhugowaard ook in lijn is met de
opdracht vanuit Alkmaar om opheldering over zaken te geven. Alkmaar heeft een verzoek
gedaan om een nadere analyse en verscherpt toezicht. Dit komt bij de behandeling van de
financiële stukken ook aan de orde. Mevrouw Van de Ven is ook van mening dat wat betreft de
communicatie er een belangrijk verschil is tussen Veilig Thuis en zaken die onder GR vallen.
Mevrouw Van de Ven geeft dat graag mee aan het dagelijks bestuur dat niet alle communicatie
via dezelfde kanalen loopt.
De heer Fintelman geeft aan dat ook in Langedijk een motie met deze strekking lag die
uiteindelijk niet is ingediend. Ook in algemeen bestuursvergadering van april was er discussie
over hoe verschillende onderwerpen hier behandeld worden.
De heer Blonk geeft aan dat de behandeling van stukken soms complex is, daardoor krijgen
discussies over Veilig Thuis en het digitaal dossier een eigen dynamiek. Wij moeten ook ons
zelf de vraag stellen of wij zelf goed terugkoppelen. Naar de mening van de heer Blonk zijn er
voldoende mogelijkheden om alle informatie te krijgen
Ook de heer Te Grotenhuis geeft aan dat er ook zaken goed gaan, de directeur is altijd op
afroep beschikbaar voor toelichting, GGD is aanwezig bij regiobijeenkomsten enz.
De voorzitter concludeert dat de timing van de twee zaken (GGD Dossier en extra bijdrage
Veilig Thuis) vervelend was, maar ook dat de taken en rollen zoals we hier zitten niet altijd
makkelijk is. Er is verschil tussen zaken die onder GR vallen en zaken die Veilig Thuis aangaan.
Zij concludeert dat het AB instemt om daarin een plan van aanpak op te stellen, toegespitst op
taken en rollen.
4.

Financiële stukken GGD Hollands Noorden
Geen bijzonderheden ten aanzien van aanbiedingsbrief.

4a.

Overzicht zienswijzen gemeenteraden, amendementen en reactie dagelijks bestuur een
bijzonderheden ten aanzien van aanbiedingsbrief.
De voorzitter licht toe dat het overzicht laat aan de stukken in ibabs is toegevoegd, omdat ook
deze week nog raden vergaderden, waaronder Hoorn en Heiloo. De heer Van Eijk en mevrouw
Beens bevestigen dat in de concept zienswijzen geen verandering is gekomen.
Het AB neemt kennis van het overzicht van zienswijzen. De reactie van het dagelijks bestuur op
de zienswijzen wordt betrokken bij de afzonderlijke agendapunten 4b en 4c

4b.

Vaststellen jaarstukken 2016 (Programmaverantwoording 2016 en Jaarrekening 2016)
De heer Blonk geeft aan dat hij verrast was dat de extra bijdrage die gevraagd werd voor Veilig
Thuis ook rechtstreeks aan de raden is toegezonden.
De heer Fintelman geeft aan dat hij dit juist verzocht heeft om te doen, om te voorkomen dat
de ene raad het wel en de andere het niet zou weten.
Mevrouw Van de Ven geeft aan dat vanuit de raad van Alkmaar een amendement is gekomen
om in het AB het verscherpt toezicht op de aanbestedingen boven EU-grens onder de aandacht
te brengen. De heer Blonk vraagt hoe mevrouw Van de Ven dit ziet. Mevrouw Van de Ven geeft
aan dat de raad de vorm waarin vrij laat. Dat is aan het dagelijks bestuur om te bepalen.
Mevrouw Beens geeft aan dat ook in Heiloo gevraagd wordt om verscherpt toezicht.
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De voorzitter geeft aan dat het dagelijks bestuur naar aanleiding van de zienswijzen de
volgende toezeggingen doet:
a.

Verder ontwikkelen van normen naast de financiële kengetallen voor de begroting 2019.

b.

Opstellen notitie waarin inzicht gegeven over de gehele procedure en afwikkeling (inclusief
de mogelijkheden tot verhaal) alsmede de kosten van het project GGD Dossier (DB van 20
september en daarna aangeboden aan raden en colleges van de gemeenten).

Het algemeen bestuur besluit unaniem om:
1.

Jaarstukken 2016 (Programmaverantwoording 2016 en Jaarrekening 2016) vast stellen.

2.

In te stemmen met de facturatie van de (incidentele) nacalculatie van de gemeentelijke
bijdragen 2016.

4c.

Vaststellen Programmabegroting 2018
De voorzitter meldt dat kijkend naar de reactie in de zienswijzen van de raden het DB heeft
vastgesteld dat gemeenten unaniem kiezen om de wijze van indexering en nacalculatie zoals
voorgesteld door de adviesgroep GR toe te passen. Dat betekent dat het DB heeft besloten om
het aanvankelijke voorstel hier op aan te passen. Ook blijkt er bij een grote meerderheid van
gemeenten geen draagvlak om de benodigde extra bijdragen van € 100.00 beschikbaar te
stellen. Dit voorstel wordt dan ook ingetrokken. Een en ander betekent wel dat de begroting
aangepast moet worden aan deze beslispunten en de gemeentelijke bijdrage een andere wordt.
De heer Rood merkt op dat de raad van Castricum wel kennis heeft genomen dat Omgevingswet
er aan komt en er mogelijk wel reden tot uitbreiding zijn mits dit goed wordt onderbouwd.
De heer Blonk valt op dat met betrekking tot de Omgevingswet VR, RUD en GGD gezamenlijk
optrekken. Hij waarschuwt er voor dat dit goed moet worden afgestemd om dubbelingen te
voorkomen. De voorzitter merkt op dat er ook een Stuurgroep onder leiding van burgemeester
Van Kampen is die zich hier mee bezig houdt.
Mevrouw Van de Ven meldt dat haar gemeente zoekende is wat er nodig is. Gemeenten moeten
zich voorbereiden op de Omgevingswet en niet overvallen worden door de GR-en.
De heer Oude Kotte geeft aan dat in de huidige indeling van de begroting het moeilijk is om
onderscheid te maken in wettelijke en niet wettelijke taken. De voorzitter zegt dat dit in de
reactie van het dagelijks bestuur al toegezegd is om voor de volgende begroting duidelijker op
te nemen.
Op grond van de zienswijzen doet het DB de volgende toezeggingen:
a.

DB verstrekt per vier maanden aan het AB (conform cyclus andere GR-en) een overzicht
waarin de risico’s worden benoemd en eventuele beheersmaatregelen worden aangegeven.

b.

Opstellen toelichting bij meerjarenraming 2019-2021 op de gelijkblijvende cijfers voor de
rente en afschrijvingen van de meerjarenbegroting (AB november 2017)

De voorzitter brengt het gewijzigde besluit zoals opgenomen in de bijlage in stemming.
Het algemeen bestuur besluit unaniem:
1.

In te stemmen om bij de indexering uit te gaan van de bijdrage 2017 per inwoner (volgens
primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 3.02%.

2.

De mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een
loonindexatie voor 2018 van 3.8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief
van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.

3.

Begroting 2018 vast te stellen met inachtneming van de beslispunten onder punt 1 en punt
2 inclusief hogere gemeentelijke bijdrage voor:
-

Deskundigheid bestrijding infectieziekten (antibioticaresistentie): € 40.000

4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021
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5a.

Stand van zaken Veilig Thuis NHN
De heer Blonk merkt op dat met betrekking tot de MDA++ aanpak ook in de Kop van NoordHolland al initiatieven lopen, dit staat niet juist in het stuk.
De heer Oude Kotte informeert wanneer de dienstverleningsovereenkomsten gereed zijn. De
voorzitter geeft aan dat dit bij gemeenten ligt, het dagelijks bestuur heeft op een eerste
concept een reactie gegeven. In de portefeuillehoudersoverleggen van de regio’s wordt het
concept verder besproken. Mevrouw Van de Ven benadrukt dat het algemeen bestuur hier
verder geen rol in heeft, dit om verwarring te voorkomen. De DVO’s komen dan ook niet in het
AB aan de orde.
De Dienstverleningsovereenkomst is geen zaak van het AB. Dit wordt besproken in regionale
overleggen. De stand van zaken Veilig Thuis NHN wordt voor kennisgeving aangenomen.

5b.

Maatschappelijk Jaarverslag 2016 Veilig Thuis NHN
Het AB neemt kennis van het maatschappelijk jaarverslag 2016 Veilig Thuis NHN. Het verslag
wordt met de vastgestelde jaarrekening 2016 aangeboden aan VWS (en door VSW gepubliceerd
op website www.jaarverslagenzorg.nl)

6.

Presentatie Jaarplan Lekker leven doe je samen!
De heer Kos geeft een toelichting en uitleg bij het jaarplan van Lekker Leven doe je samen!
De presentatie van de heer Kos wordt in Ibabs bij de stukken geplaatst.

7.

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

8.

Rondvraag
De heer Bijman informeert of de aangepaste begroting wordt aangeboden aan de colleges. De
voorzitter deelt mee dat de begroting 2018 inderdaad met inachtneming van de besluitvorming
aan gemeenten wordt aangeboden. De heer Bijman vraagt ook of eens naar de layout van de
agenda in de agendabundel (geprinte versie) gekeken kan worden, deze is niet prettig. De
directiesecretaris zegt toe te kijken wat mogelijk is.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.
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