Verslag algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
d.d. 1 december 2016

Locatie:

De Hertog/3.07a, Alkmaar,

Datum/tijd overleg:

1 december 2016, 14.30 – 17.00 uur

Deelnemers:

mw. A. van de Ven (Alkmaar), dhr. J. Mesu (Bergen), de heer C.P.M. Rood
(Castricum), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. M. Olierook
(Enkhuizen), mw. C. van Diemen (Heerhugowaard), mw. M. van Gent
(Hollands Kroon), dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit (Medemblik),
mw. E. Deutekom (Opmeer), dhr. N. Slagter (Stede Broec)
Vanuit GGD HN: dhr. E. J. Paulina, dhr N. Plug, dhr. M. Smeekes (GHOR),
mw. G. Geerdink, mw. Y. Koopen.

Verhinderd:

dhr. B. Blonk, dhr. P. Kos, dhr. B. Fintelman, mw. E. Beens, mw. N. Douw

Voorzitter:

Mw. E. Deutekom-Muntjewerf

Notulist:

Mw. Y. Koopen

1a.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt dat de toegezegde presentatie over de Omgevingswet de
volgende vergadering plaatsvindt. De heer Slagter is namens Stede Broec aanwezig.

1b

Kennismaking met nieuwe DPG
De voorzitter geeft aan dat deze vergadering is verzet van 30 november naar 1 december. Dat komt
zeer goed uit omdat Edward John Paulina vandaag is begonnen als nieuwe Directeur Publieke
Gezondheid en aanwezig is om kennis te maken met de leden van het AB. De voorzitter meldt dat de
nieuwe directeur nog kennis komt maken met alle leden van het algemeen bestuur.
De heer Paulina geeft aan dat hij lang heeft kunnen uitkijken naar deze dag. De procedure was rond de
zomervakantie. Hij geeft aan dat hij gewerkt heeft bij William Schrikkergroep en daarvoor vier jaar bij
ministerie van justitie. Hij kijkt uit naar de samenwerking met het algemeen bestuur.
Het AB wenst hem veel succes toe.

2.

Vaststellen verslag vergadering d.d. 21 september 2016
De voorzitter geeft aan dat op 21 september 2016 een deel van de vergadering in beslotenheid
gehouden is om vrij over de voordracht van de DPG te kunnen praten en vragen te kunnen stellen
aan de leden van de selectiecommissie. Het verslag van het besloten deel van deze vergadering wordt
uitgereikt ter vergadering en de voorzitter last een korte leespauze in. Eigenlijk had op 21 september
aan het einde van het besloten deel door het AB besloten moeten worden of de geheimhouding over
de inhoud van de stukken en het verhandelde blijft bestaan. Na lezing van het verslag van het
besloten deel, beluit het AB alsnog de geheimhouding op te heffen. De verslagen worden
samengevoegd tot één verslag. Het AB stelt het verslag van 21 september 2016 ongewijzigd vast.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter heeft een mededeling ten aanzien van meerjarenbeleidsplan. Dit stuk is teruggetrokken
en er wordt een nieuw voorstel gedaan om met voorzitters van 3 GR-en met ambtelijke ondersteuning
het proces vlot trekken. Bij de kaderbrief wordt wel een meerjarenperspectief opgenomen.
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De heer Plug heeft de volgende mededelingen


Sporten op kunstgrasvelden: er is veel aandacht voor het sporten op kunstgrasvelden. GGD HN
volgt het advies van het RIVM. Het nadere onderzoek van het RIVM in opdracht van de minister is
nog niet beschikbaar.



Vogelgriep: ook in onze regio zijn vogels besmet met het virus gevonden. Het advies is om de
dode vogels niet aan te raken en niet zelf op te pakken.



Rol GGD in onverzekerdenzorg: het ministerie is bezig met een regeling voor onverzekerden.
Hiervoor is ook een rol weggelegd voor de GGD wat betreft de financieringsregeling.



GGD Dossier: in juli dit jaar is het AB gemeld dat het contract met leverancier GGD dossier is
ontbonden. Dat wordt nog afgewikkeld. Het huidige systeem MLCas wordt niet meer ondersteund.
Er wordt nu met vier GGD-en verder gewerkt aan een nieuwe aanbesteding.

Naar aanleiding van de mededelingen meldt de heer Mesu dat in de Burap staat dat het nog wel een
jaar kan duren. De heer Plug geeft aan verwacht wordt rond 1 januari 2018 een nieuw dossier te
hebben.
De heer Slagter informeert of er nog extra kosten verwacht worden voor het indienen van de claim
naar aanleiding van het GGD dossier. De heer Slagter vraagt zich af waarom dit niet in Burap staat,
wat is de maximale bijdrage, wat heeft het tot nu toe gekost en welke naheffing kan worden verwacht.
De heer Plug geeft aan dat er kosten gemaakt zijn voor het neerleggen van de claim.
De volledige mededelingen van directeur en portefeuillehouders worden na afloop in Ibabs geplaatst.
2e Burap
De voorzitter meldt dat er in het ambtelijk overleg over de 2e Burap geen verdere opmerkingen zijn
4.

gemaakt. Verwachting is dat afgesloten wordt met resultaat conform de begroting.
De heer Slagter vraagt naar de financiële gevolgen 2016, post 95.000 euro. Het is hem niet duidelijk
waar deze post mee te maken heeft, de post selectie geeft geen inzicht, is ophoping van aantal posten.
Waar heeft dit mee te maken? Toegezegd wordt om met een uitsplitsing van dit bedrag te komen.
De heer Slagter merkt op dat hij de post extra kosten boventallig personeel van 90.000 euro
wonderbaarlijk vindt. De heer Te Grotenhuis merkt op dat hier tijdens de vorige keer vergadering
uitgebreid over gesproken. Het gaat om oudere personeelsleden en voormalig managers.
De heer Olierook informeert of het juist is dat COA financieel verantwoordelijk is zoals mensen in
centra verblijven. De heer Plug geeft aan dat tot het moment dat men statushouder wordt de kosten
voor rekening van COA zijn, daarna voor gemeenten. De voorzitter voegt toe dat er een brief over het
extra budget in het Gemeentefonds is, binnen dit budget zijn ook middelen voor de
jeugdgezondheidszorg beschikbaar. De groep statushouders heeft extra tijd (tolken) en zorg nodig.
AB stemt in met de 2e bestuurlijke rapportage (Burap) 2016.
Stand van zaken Veilig Thuis NHN
Dit agendapunt is vooral informerend. Bij de stand van zaken is op 22 november nog een memo

5.

nagezonden naar aanleiding van een overleg dat het DB gehad heeft over de situatie in met name
West-Friesland. De huidige stand van zaken is dat er nadat er heel weekend is doorgewerkt er bij de
triage geen achterstand meer is, er zijn nog 34 casussen die langer dan 10 dagen duren.
De nagezonden memo is ook besproken in Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid.
De heer Mesu merkt op dat de inspectie in januari komt. Het is belangrijk om alles wat inspectie vraagt
goed op orde te hebben. Een structurele aanpak van wachtlijsten is echter niet alleen vanwege
inspectie van belang maar vooral vanwege zorg.

Auteur:

Yvonne Koopen

Datum:

Afdeling:

directiebureau

Documentnr:

08-02-2017

Versie:

1.0

Geldig
vanaf:

Vertrouwelijkheid:

Pagina 2 van 4

Verslag algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
d.d. 1 december 2016
Mevrouw Huisman merkt op dat er geen overzicht van wachtlijsten per gemeente is. Mevrouw Geerdink
geeft aan dat dit wel geleverd kan worden. De voorzitter vraagt of dat veel extra tijd kost. Mevrouw
Geerdink geeft aan dat het verfijnen per gemeente de volgende slag is die we willen maken. Hier wordt
ook landelijk ook gewerkt.
De heer Rood vraagt of er geen wachtlijsten zijn. Dit klopt er zijn nog 34 zaken die wel getriageerd
moeten worden. Mevrouw Van Diemen merkt op dat het wel dagkoersen zijn. De heer Bijman geeft aan
dat de hoofdlijn is dat we alles doen aan de wachtlijsten en die willen voorkomen.
De heer Te Grotenhuis vindt dat er zo snel mogelijk naar wijkteams overdragen moet worden. Mevrouw
Geerdink geeft aan dat de 34 zaken die er liggen, wel al zijn aangemeld bij wijkteams.
De heer Olierook merkt op dat de onderbouwing van begroting op pagina 2 niet juist is. De heer Plug
geeft aan dat dit terecht is, de cijfers waren gebaseerd op de cijfers uit de businesscase. Mevrouw
Geerdink geeft aan dat er nu door Q-consult een analyse wordt uitgevoerd.
De heer Slagter geeft zijn complimenten aan Veilig Thuis, het doet hem deugd dat wachtlijsten zijn
weggewerkt. Wel ziet hij dat er veel tijd in bijscholing gaat zitten, er vacatures open staan en veel
externe inhuur is. Intern moet er bij Veilig Thuis wel wat gebeuren, wil de organisatie efficiënt en
effectief kunnen werken. Dat leidt tot meerkosten. De heer Slagter merkt op dat als organisatorische
zaken op orde zijn, de kosten lager zullen worden.
De voorzitter merkt op dat Veilig Thuis te maken had met aantal medewerkers dat toch andere baan
wilde. De scholingen zijn jaarlijks verplicht, de vacatures zijn op één na ingevuld. Instroom is hoog en
zwaarte van het werk is enorm. Ook zij vindt het fantastisch dat er weekend doorgewerkt is. De
meldcode verandert ook, betekent ook extra werk.
Mevrouw Geerdink geeft aan dat de vacatures ontstonden vlak voor zomervakantie, de kwaliteit van
medewerkers is hoog, er worden nu wel externe krachten via BMC ingehuurd, maar andere Veilig Thuis
organisaties hebben dit ook ontdekt. Het inwerken van de jonge mensen kost veel tijd.
Mevrouw Van Diemen geeft aan dat centrale overheid steeds met nieuwe extra zaken komt die gedaan
moeten worden, dat geeft extra druk op organisatie. De heer Olierook vindt dat de VNG zich daar meer
sterk voor moet maken dat dit niet steeds maar er boven op komt.
Mevrouw Fit vraagt naar de overwegingen om zes bestuurders als regiegroep in te stellen. De
voorzitter geeft aan dat er vooral gekeken is naar korte lijnen, het DB komt nog met nader voorstel.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken.
6.

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

7.

Presentatie over thema seksuele gezondheid
De voorzitter meldt dat het vandaag, 1 december het Werelds Aids Dag is.
Daniël Vis, sociaal verpleegkundige en Karin Westra, arts Infectieziektenbestrijding bij de afdeling
AGZ, geven een presentatie over de ontwikkelingen op het terrein van de seksuele gezondheid.
De heer Smeekes heeft een vraag of de problematiek met SOA sjoemelaars (mensen die geen
doelgroep zijn maar toch bij GGD test laten doen omdat het dan gratis is) ook in onze regio voor komt.
Karin Westra geeft aan dat het wel voor komt maar zij geen aantallen. Wel speelt dat er een landelijk
probleem qua financiering ligt, daarom is er een plafond ingesteld.
Mevrouw Van Diemen merkt op dat er in 2014 meer testen zijn afgenomen dan in 2012. Betekent dat
we nee moeten verkopen? Karin Westra geeft aan dat het aantal SOA’s is niet toegenomen, wel is er
meer bekendheid gekomen.
De heer Slagter informeert naar het prostitutie gezondheidscentrum Zevenhuizen. Dit is voornamelijk
voor de vrouwen die op de Achterdam werken. Het illegale circuit is lastiger te bereiken. Heeft de GGD
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ook zicht op vrouwen en meisjes die onder dwang werken. De heer Plug geeft aan dat de OostEuropese vrouwen wel op het spreekuur komen. Thuiswerkers zijn wel een groep die moeilijker
bereikbaar is
Mevrouw Geerdink geef aan dat het aantal ramen minder wordt, er gaat meer digitaal en het
vergunningenstelsel gaat veranderen. Dit is een zorg voor burgemeesters. Vanuit Zevenhuizen en
politie is men alert op mensenhandel, ook kijken hoe we digitaal mensen kunnen bereiken om zorg te
leveren. Samen met gemeente Alkmaar en maatschappelijk werk kijken we hoe we meer kunnen doen.
Dit jaar (2016) komen we rond 4000 consulten uit en bovendien sporen we veel op: 20% heeft één of
meer soa’s. Bij jongeren onder 25 en mannen die seks met mannen (MSM) hebben, worden meeste
SOA’s gevonden.
Daarnaast worden docenten in het MBO getraind in “lang leve de liefde” door de collega’s van de JGZ.
Ook de AZC’s zijn een nieuwe groep, op 14 december gaan de afdelingen AGZ en JGZ samen
voorlichting geven.
De voorzitter dankt Karin en Daniël voor de boeiende presentatie. De presentatie en het factsheet
worden in ibabs gezet voor de AB leden.
Rondvraag
8.
De heer Slagter verwacht dat bij volgende vergadering een nieuwe portefeuillehouder namens Stede
Broec aanwezig zal zijn.
9.

Sluiting
De voorzitter dankt Noorderkwartier voor de prettige ontvangst en het gebruik mogen maken van de
zaal. Verder wil zij stil staan bij het feit dat dit na 8 jaar de laatste vergadering van Nico Plug als
directeur van GGD HN is. Onder zijn leiding is veel werk verzet en is de GGD samen met VR in een
prachtig gebouw gehuisvest. Zij hoopt een ieder op het officiële afscheid van Nico te zien.
Nico Plug dankt het bestuur voor de prettig samenwerking en het vertrouwen en omgeving, die hem
geboden zijn het directeurschap in te vullen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.
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