Verslag
Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 september 2017

Locatie:

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar/kamer 3.07a

Datum/tijd overleg:

27 september 2017, 13.30 – 14.15 uur

Aanwezige leden:

mw. A. van de Ven (Alkmaar), dhr. J. Mesu (Bergen), de heer K. Rood
(Castricum), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), dhr. G. Oude Kotte (Heerhugowaard), mw. E. Beens (Heiloo),
dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. G.J. Rep (Langedijk), mw. J. Fit
(Medemblik), mw. E. Deutekom (Opmeer), dhr. B. Blonk (Schagen), dhr. J.
Munnik (Stede Broec)
Vanuit GGD HN: dhr. E. J. Paulina, mw. E. Maas, mw. G. Geerdink

Verhinderd:

dhr. P. Kos (Den Helder), mw. N. Douw (Hoorn), mw. M. van Gent
(Hollands Kroon), mw. H. Huisman (Texel).

Voorzitter:

Mw. E. Deutekom-Muntjewerff

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering van mw. Douw, mw. Van
Gent, mw. Huisman. De heer Kos hoopt op tijd te komen, maar is in ieder geval bij de
themamiddag. De voorzitter heet de heer Rep als nieuw lid namens de gemeente Langedijk van
harte welkom. Zij stelt voor om een korte voorstelronde te houden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag vergadering d.d. 12 juli 2017
De heer Oude Kotte stelt voor om in het verslag onder punt 3 op pagina 2 laatste regel toe te
voegen “conform het voorstel van de gemeente Heerhugowaard’, omdat de voorzitter dat heeft
geconcludeerd bij dit punt. Met die aanvulling wordt het verslag van 12 juli 2017 vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag spreekt de heer Bijman dat zijn dank uit dat zijn suggestie ten
aanzien van de layout van de geprinte verzie van de agenda is opgepakt en uitgevoerd.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De directeur heeft de volgende mededeling:

-

Het kort geding dat aangespannen was door een van de leveranciers in het kader van het
nieuwe GGD Dossier is op alle punten door de GGD-en gewonnen is. Dat betekent dat er
weer verder gegaan kan worden.

-

pilot in Kop van Noord-Holland Noord: met betrekking tot personen met verward gedrag is
er in de kop van Noord-Holland een pilot gestart om de opvang 24 uur per dag te regelen.
Vanuit GGD HN is het OGGZ-team hierbij betrokken.

De voorzitter heeft naar aanleiding van de mededeling over het nieuwe GGD Dossier een
aanvullende mededeling:
-

Het DB wordt nu maandelijks schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van het
project. In het DB van oktober wordt een voorstel besproken hoe het (verscherpt) toezicht
op de aanbestedingen vorm te geven. Dit wordt in het AB van november voorgelegd.
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4.

Notitie over GGD dossier (oud)
De voorzitter merkt op dat vanuit de zienswijzen op de jaarstukken er bij meerdere raden
behoefte was aan een analyse van de gang van zaken rondom het GGD dossier. Het DB heeft dit
ook toegezegd en deze notitie ligt nu voor. De stukken zijn voor de leden ‘besloten’ in ibabs
geplaatst. Bedoeling is om de notitie na bespreking in het AB wel aan te bieden aan de raden
(zonder bijlagen, bijlagen kunnen eventueel worden ingezien bij GGD).
Mevrouw Beens informeert of hetgeen de voorzitter stelt dat de stukken vertrouwelijk
behandeld moeten worden door de raden. De voorzitter geeft aan dat de notitie kan worden
gedeeld maar dat in de achterliggende stukken de naam van de leverancier nog vermeld staat.
Voorkomen moet worden dat we in een dispuut terecht komen daardoor.
Mevrouw Van de Ven denkt dat het verstandig is om in de notitie ook nog kort op te nemen dat
het DB wel een heroverweging heeft gemaakt over de second opinion en de redenen waarom
het DB in de vergadering van 17 mei 2017 heeft besloten daar van af te zien.
De heer Blonk merkt op dat dit eerder wel in de stukken was aangegeven. Dat betrof de Q&A
over het oude dossier die eerder aan de leden van het AB is gestuurd. De heer Bijman vindt het
stuk helder, ook de Q&A was duidelijk.
De voorzitter concludeert dat het algemeen bestuur, met de aanvulling zoals door mevrouw Van
de Ven voorgesteld, kan instemmen met de notitie.

5.

Vergaderschema algemeen bestuur 2018
De voorzitter meldt dat de extra geplande datum in juni 2018 samen valt met het VNG congres.
Voorgesteld wordt dan ook om deze datum een week te vervroegen naar 20 juni 2018. Met
deze aanpassing wordt het vergaderschema vastgesteld.

6.

Burap I
De voorzitter geeft aan dat deze 1e Burap 2017 betrekking heeft op de periode jan t/m april
2017. Het DB heeft gekozen voor een ander format voor de Burap die beter inzicht geeft in de
financiële situatie, om die reden is de Burap ook later dan normaal. Burap II wordt geagendeerd
voor de vergadering van eind november.
De heer Munnik geeft aan dat hij geen advies heeft gekregen, de stukken waren te laat. De
voorzitter geeft aan dat het DB ze door de zomervakantie en wijziging van het format pas
vorige week heeft vastgesteld. De 2e Burap komt wel gewoon op tijd.
De voorzitter stelt voor om een schriftelijke rond te houden, omdat de Burap anders pas in
november wordt vastgesteld. Mevrouw Van de Ven vindt dit wel omslachtig, zij vindt de Burap
erg verbeterd, wat haar betreft kan het worden vastgesteld.
Het algemeen bestuur besluit om de leden in de gelegenheid te stellen om op Burap l in een
schriftelijke ronde een reactie te laten geven.

7.

Rondvraag
De heer Blonk vraagt wat aan het hoge ziekteverzuim gedaan wordt. De heer Paulina merkt op
dat de directie hier ook bezorgd over is, het kortdurend verzuim ligt op 1%, het langdurig op
6%. Gekeken wordt in hoeveel gevallen dit met overbelasting (burn out) te maken en wat we
daar aan kunnen doen. De heer Blonk zou graag in de stukken een toelichting op het
ziekteverzuim toegevoegd willen zien.
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De heer Blonk vraagt naar een overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken. Dat zou
toegezegd zijn. Mevrouw Geerdink antwoordt dat dit ook al eerder ter beschikking is gesteld,
maar ook beschikbaar is op de website van GGD HN. De link zal aan de leden worden
toegezonden.
De heer Te Grotenhuis vraagt of bij het thema Veilig Thuis straks ook de in- en doorstroming
aan de orde komt. Er lag overigens wel al een keurige brief aan de colleges, zo merkt de heer
Te Grotenhuis op. De voorzitter geeft aan dat de themamiddag vooral over het inhoudelijke
werk gaat, maar dat de epidemioloog wel inzicht in de cijfers geeft.
8.

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

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 29 november 2017
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