Verslag
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Locatie:

GGD Hollands

Datum/tijd overleg:

26 oktober 2016 / 9.15 uur

Deelnemers:

mw. E. Deutekom, , mw. C. van Diemen, mw. M. van Gent, en mw. A. van
de Ven, mw. H. Huisman dhr. N. Plug, mw. G. Geerdink, dhr. H. Smit

Verhinderd:

mw. N. Douw

Voorzitter:

mw. E. Deutekom-Muntjewerff

Notulist:

mw. Y. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag DB d.d. 14 september 2016
In het verslag staat bij het besluit bij agendapunt 4 op pagina 2 nog de ontslagdatum 1 januari
gemeld. Dit moet zijn 2 januari 2017. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wort opgemerkt dat het DB graag helderheid wil voor 2018
vanuit stuurgroep GR-en. Het stagneert op bestuurlijk en ambtelijke niveau op de
bestuursopdracht of de insteek alleen financieel moet zijn. Voor GGD is het belang om
meerjarenperspectief en financiën vlot te trekken. Brief van gemeente Alkmaar is vooral
financieel ingestoken. Mevrouw Van Diemen stelt voor om een belrondje met de wethouders
die in de stuurgroep zitten uit te voeren en daarnaast aan de eigen secretaris die in de
werkgroep zit te vragen wat hij of zij nodig heeft om het vlot te trekken. De voorzitter
onderschrijft dit. Alle DB leden zullen bij hun eigen secretaris navraag doen.
De heer Plug stelt voor om bij de kaderbrief, die in januari klaar is, om naast de financiën ook
een inhoudelijk doorkijkje te geven en uit te leggen waarom het meerjarenbeleidsplan
stagneert. DB besluit om deze lijn te volgen.

2b.

Actielijst na DB d.d. 26 oktober 2016
De actielijst wordt doorgenomen. De gezamenlijke vergadering met het DB van de VR NHN
wordt gehouden op 26 januari 2017. Het Plan van Aanpak Halt is inmiddels besproken in
commissie JSV, dit wordt ter informatie naar DB gestuurd. De punten over Veilig Thuis zijn
besproken in het ambtelijk overleg en verduidelijkt. Dit komt terug in de jaarrapportage.
PvA besproken in cie JSV. Dit gaat ter informatie naar DB.
Het punt rondom kwetsbare burgers kan van de actielijst. De drie wethouders van de
centrumgemeenten hebben overleg met elkaar gehad en informatie uitgewissel. De gemeente
Alkmaar is volop bezig met plan van aanpak, vooral rondom vervoer en opvang. Bedoeling is
dat GGZ een interventie doet en aan de hand daarvan kijkt wie uiteindelijk de opvang van de
cliënt op pakt. De andere regio’s hebben nog geen speciale zaken geregeld.
Mevrouw Geerdink vult aan dat een experiment loopt met de ambulancedienst. De GGD is
alleen als uitvoerende dienst betrokken.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De heer Plug heeft de volgende mededelingen:
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-

Transformatie: per 1 november 2016 wordt een nieuwe stap genomen, omdat aantal
managers vanaf dat moment in nieuwe andere rol komen. Het gaat nu om team in Alkmaar
en de AGZ. De betrokken gemeenten krijgen een brief met nadere informatie wat dit voor
de contacten met hen betekent.

-

Facturering VT in 2016: op basis van het besluit van het algemeen bestuur in juli 2016 is
de indexering ook doorgerekend in facturering van Veilig Thuis. Dat had niet gemogen,
omdat dit in overleg met gemeenten moet plaatsvinden. Gemeenten die indexering niet
willen betalen, krijgen dit terug. De gesprekken over de tarieven 2017 met de gemeenten
moeten nog plaatsvinden.

De voorzitter deelt mee dat de Masterclass heel goed was. Mogelijk kan de presentatie over de
Omgevingswet ook nog een keer worden gehouden in het algemeen bestuur.
4a.

2e Burap
De heer Smit geeft aan dat het stuk is besproken met financiële klankbordgroep. Zij hebben
kennis genomen van 2e Burap en geen opmerkingen. In de oplegger voor het algemeen
bestuur wordt dit nog aangevuld. Mevrouw Van Diemen merkt op dat risico’s wel zijn
benoemd, maar het volume niet is aangegeven. De heer Smit antwoordt dat de risico’s nog niet
te kwantificeren zijn.

4b.

Gewijzigde begroting na 1e begrotingswijziging (besluitvorming AB 13 juli 2016)
Het DB besluit dat de financiële vertaling van de besluitvorming ter informatie naar de raden en
colleges kan worden verzonden.

4c.

Stand van zaken verbeterplan accountant
Het DB neemt kennis van de stand van zaken. De heer Smit meldt dat de accountant deze week
is aangevangen met de interim controle.

5.

Voorstel tot wijziging van het reglement en benoeming leden Personeelskamer
Het dagelijks bestuur besluit:
1.

In te stemmen met de voorgestelde wijziging van het Reglement Personeelskamer

2.

Deze wijziging in te laten gaan op de eerste dag na vaststelling

3.

De heer P.N.L. Verhoeven aan te wijzen als voorzitter van de Personeelskamer

4.

De heer A.B. Laarhoven en mw. E.J.M. Bogaarts te benoemen als leden van de
Personeelskamer

5.
6.

Benoemingsbesluiten toezenden aan de leden genoemd onder punt 3 en 4.

Stand van zaken Veilig Thuis Noord-Holland Noord
De heer Plug legt graag een bestuurlijk dilemma voor waar hij tegen aan loopt. Er is besloten
om Veilig Thuis op de schaal van Noord-Holland Noord uit te laten voeren door GGD HN als
aanvullende maatwerktaak voor alle gemeenten. Vanuit GGD merkt hij dat er in de
verschillende regio’s bestuurlijk en ambtelijk gesproken wordt over Veilig Thuis, waarbij veel
wordt gevraagd van Veilig Thuis. Zo wil de regio Alkmaar een dienstverleningsovereenkomst
en West-Friesland wil het weer anders. Ook speelt in West-Friesland nog steeds de
problematiek rondom de Corv-aansluiting. Veilig Thuis moet al deze vraagstukken
beantwoorden, er is het gevoel dat er geen helder platform is waar dit neergelegd kan worden.
In West-Friesland is een expertmeeting geweest, maar komt er een uitwerking waar GGD zich
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niet in kan herkennen. Daarnaast speelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg, VNG en het
ministerie van VWS ook richting geven aan veel processen. Ook geven de wijkteams in WestFriesland aan geen zwaardere rol te willen, terwijl gemeenten daar wel op aandringen.
Mevrouw Van de Ven merkt op dat GGD HN zich moet afvragen onder welke condities je deze
taak wilt uitvoeren. De heer Plug geeft aan dat er steeds ook gedreigd wordt om het anders of
elders te organiseren. Mevrouw Van de Ven geeft aan dat er geen andere plek en organisatie is
die dit kan uitvoeren. Als GGD moeten we daar zelfbewust(er) mee omgaan en steviger
reageren en als GGD duidelijk aangeven wat kan en niet kan.
Mevrouw Van Gent geeft aan dat de overige regio’s last hebben van de problemen die in WestFriesland spelen. De discussie over CORV loopt voor haar gevoel al jaren. De voorzitter geeft
aan dat steeds voor half jaar besluit wordt genomen in de regio West-Friesland over CORV.
Mevrouw Geerdink vult aan dat de politie via CORV geen gegevens mag en kan delen met
wijkteams, terwijl ambtenaren daar steeds op aandringen. Wel kan direct triage plaatsvinden
op basis van de CORV melding. Er zijn weinig meldingen van de politie die niet voor Veilig
Thuis zijn. Daarnaast speelt de discussie rond de bijdrage. Voor regio Alkmaar en Kop van
Noord-Holland was deze voor 2016 vrij snel helder, West-Friesland heeft het gevoel dat zij een
relatief hoge bijdrage betalen.
Mevrouw Van Diemen heeft het gevoel dat er onvoldoende aansturing door bestuurders is en
ambtenaren teveel eigen koers varen.
De voorzitter stelt voor om met vertegenwoordiger van centrumgemeente, mevrouw Douw een
gesprek aan te gaan van uit DB en te kijken of hier een extra DB voor gepland kan worden. Het
DB stemt in met dit voorstel.
Naar aanleiding van de aangeleverde stand van Zaken wordt opgemerkt dat het een moment
opname is dat een aantal zaken langer dan 5 dagen duurt voordat onderzoek wordt gestart.
Besloten wordt om een verkorte versie van de stand van zaken met wat meer bestuurlijke
insteek naar het algemeen bestuur te zenden.
Verder speelt dat er een traject is opgestart over een Integrale crisisdienst. In alle scenario’s
speelt Veilig Thuis een rol, maar GGD /Veilig Thuis mogen niet bij de stuurgroep, die onder
leiding van mevrouw Douw staat, aanwezig zijn aanstaande vrijdag. Parlan en de JG&B zijn wel
lid van deze stuurgroep.
7.

Extra bijdrage zorg voor statushouders
Mevrouw Van Diemen vraagt of de bijdrage ook voor GGD is. Er zijn extra gelden voor
huisvesting en participatie.
De heer Plug antwoordt dat vanuit het rijk het budget niet speciaal gelabeld is. Het extra
budget is voor twee jaar. Wel stelt hij vast dat de werkdruk toe neemt, omdat je moet werken
met tolken en er sprake is van ingewikkelde problematiek. De jeugdgezondheidszorg valt om
omdat het veel meer tijd kost. Het gaat om statushouders, voor preventieve gezondheid. GGD
GHOR berekening gemaakt van de kosten die GGD’-en maken. Voor de coördinator is er aparte
financiering via het rijk.
Mevrouw Van de Ven merkt dat op dat de integratie niet goed verloopt als je met tolk moet
werken. Zij vindt de brief vanuit het ministerie niet helemaal helder. Bij een aanvraag om
aanspraak te maken op het extra budget vindt zij de taalbarrière niet het sterkste punt, maar
het gaat vooral om de complexere problematiek. In regio Alkmaar is regionaal afgestemd om
geen extra gelden ter beschikking te stellen voor publieke gezondheid, omdat statushouders
gewone inwoners zijn.
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De brief vanuit het rijk en het bestuursakkoord wordt nog naar leden DB toegezonden.
Het DB besluit om:

8.

-

Een korte brief met hoofdlijnen naar colleges te sturen om aanvraag te doen.

-

In vergadering van algemeen bestuur de balans op te maken.

Concept agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 1 december 2016
Toegevoegd wordt de stand van zaken Veilig Thuis en de informatie statushouders.
Gekeken wordt of presentatie Omgevingswet mogelijk is en anders blijft het Seksuele
Gezondheidszorg. Het aanvangstijdstip blijft 14.30 uur, locatie is Schagen.

9a.

Voorbespreking/terugblik commissies basisvoorzieningen en JSV, BAC PG, GGD-GHOR
Nederland
De heer Plug geeft aan dat per 2018 het Rijksvaccinatieprogramma anders wordt bekostigd. De
vaccins worden om niet van RIVM ontvangen en de consultkosten komen voor rekening van
gemeenten (via gemeentefonds).

9b.

Lidmaatschap Commissie Basisvoorzieningen & Fysieke Veiligheid
Mevrouw Huisman geeft aan dat het lidmaatschap haar mede vanwege reistijd te veel tijd kost.
Ook vindt zij de onderwerpen vaak niet aansluiten bij haar portefeuille als lid van het DB GGD.
Besloten wordt om commissie te berichten dat het DB GGD HN met één lid (mevrouw Van Gent)
vertegenwoordigd blijft en afhankelijk van het onderwerp als dat raakvlak heeft met één van de
portefeuilles GGD een ander DB lid aansluit.

10.

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

11.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter meldt dat mevrouw Douw haar nog verzocht heeft om in te brengen hoe GGD
staat ten opzichte van de discussie rondom materiaal van kunstgrasvelden. De heer Plug geeft
aan dat GGD HN zich schaart achter standpunt RIVM, namelijk dat er geen aanwijzingen zijn
dat er sprake is van schade aan de gezondheid. Het is goed deze informatie met bestuur te
delen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus gewijzigd vastgesteld d.d. 16 november 2016.
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