Verslag
Dagelijks Bestuur d.d. 16 november 2016

Locatie:

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Datum/tijd overleg:

16 november 2016, aanvang 9.15 uur

Deelnemers:

Mw. N. Douw, mw. H. Huisman, mw. E. Deutekom-Muntjewerf, mw. A.
van de Ven, dhr. N. Plug, mw. G. Geerdink

Verhinderd:

Mw. C. van Diemen, mw. M. van Gent

Voorzitter:

Mw. E. Deutekom-Muntjewerf

Notulist:

Mw. Y. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Van de Ven komt iets later in verband met
een verplichting.

2a.

Vaststelling verslag DB d.d. 26 oktober 2016
Onder punt 6 loopt een zin inhoudelijk niet goed, deze wordt vervangen door “Ook speelt in
West-Friesland nog steeds de problematiek rondom de Corv-aansluiting.”
Mevrouw Douw geeft aan dat zij weliswaar niet aanwezig was tijdens deze vergadering maar
moeite heeft met de verslaglegging onder punt 6 (stand van zaken Veilig Thuis NHN). De regio
West-Friesland wil naar haar mening graag een bestuurlijk stap naar voren nemen.
De voorzitter geeft aan de directeur zijn zorgen over de situatie heeft geuit.
Voorzitter geeft aan dat directeur zijn zorgen heeft geuit.
Onder punt 7 wordt ‘valt om’ vervallen door ‘staat onder hoge druk’.
Bij rondvraag wordt ‘materiaal’ vervangen door ‘het rubbergranulaat’.
Met deze aanpassingen wordt het verslag van 26 oktober 2016 vastgesteld.

2b.

Actielijst na DB d.d. 26 oktober 2016
De actielijst wordt doorgenomen.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken:
-

mevrouw Huisman vraagt naar de verschillen tussen GGD’-en. De heer Plug merkt op dat
men daar op rijksniveau mee bezig is om te kijken hoe er gekomen kan worden tot meer
uniformiteit. Het rijk was tot nu toe niet sturend, de verschillen zijn groot, vraag is wat de
Tweede Kamer daar van vindt. Er loopt nog onderzoek van AEF naar de bedrijfsvoering van
GGD’-en. Een en ander is ook in de BAC PG besproken.

-

De heer Plug gaat namens GGD naar afscheid van burgemeester Goldschmeding

Mededelingen
De heer Plug heeft de volgende mededelingen:
-

De resultaten van het onderzoek van Customeyes worden uitgewerkt. De directie wil begin
volgend jaar met een opzet komen welke acties hier uit voortkomen.

-

De afdeling epidemiologie heeft in het kader van zelfsturing een opzet gemaakt om de
markttaken en wettelijke taken uit elkaar te halen. De markttaken zijn ondergebracht in
Onderzoeksbureau GGD Hollands Noorden. Het bureau heeft al 10 opdrachten vooral van
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gemeenten. Uiteraard worden alleen taken in het verlengde van de taken van GGD HN
uitgevoerd.
3a.

Voortgang/stand van zaken project relatie Gr’-en en gemeenten
De heer Plug merkt op dat er drie sporten lopen: informatievoorziening, beleid en financiën.
Het spoor informatievoorziening is belegd bij de griffiers en verloopt goed. Over beleid en
financiën is in de drie regio’s nog discussie.
Afgesproken wordt dat de heer Plug contact opneemt met de heer Mencke om de voortgang te
bespreken en aan te geven dat er vanuit GGD (en GR’-en) behoefte is aan een gesprek omdat
voor de nieuwe begrotingscyclus van 2018 geen referentiekader is. Indien hier al initiatief toe
genomen wordt, dan wordt dat afgewacht; zo niet, dan zal het DB GGD een brief sturen om
hier op aan te dringen.

3b.

Stand van zaken afwikkeling GGD dossier
De heer Plug deelt mee dat er nu met vier GGD-en een stap voorwaarts gemaakt wordt om te
komen tot een nieuw digitaal dossier. Het contract met de vorige leverancier is ontbonden en
er loopt een aansprakelijkheidstelling. Vanuit de directies wordt voorgesteld om een
mediationtraject te starten. Het DB stemt er mee in om een mediationtraject te starten. Eerste
stap is nu om met Regas in contact te treden om af te tasten of zij hier ook aan mee willen
werken.

4.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (maandelijkse voortgang)
Mevrouw Geerdink meldt dat er vanwege serverproblemen geen cijfers te leveren waren toen
de stukken voor het DB werden verzonden. Inmiddels is duidelijk dat de cijfers vergelijkbaar
zijn met voorgaande perioden, de achterstand is niet kleiner geworden, vandaar dat er een
weekend extra wordt doorgewerkt door de medewerkers van Veilig Thuis. De wijkteams zijn
hiervan op de hoogte gesteld. Mevrouw Geerdink meldt dat het moeilijk is om (goed) personeel
aan te trekken, er is nu nog één vacature niet vervuld. BMC wordt nog wel ingehuurd en andere
Veilig Thuis organisaties hebben dit nu ook ontdekt. De wachtlijst loopt nog wel op, maar de
doorstroming gaat beter. Wel speelt in de afstemming met de wijkteams dat er veel zaken niet
direct bij het wijkteam weg gezet kunnen worden. Het aantal meldingen blijft onverminderd
hoog.
Mevrouw van de Ven merkt op dat we systemen bouwen voor huiselijk geweld, maar als er
geen hulp is, dan loopt het spaak. Nu wordt alles bij wijkteams neergelegd, maar vraag is of dit
altijd moet. Er ontstaat een hele nieuwe keten.
Mevrouw Douw merkt op dat je uit CBS gegevens niet kunt halen wat er in wijken speelt, de
cijfers zijn alleen op gemeente niveau. Ook merkt mevrouw Douw op dat de verplichte
meldcode niet gaat helpen bij het verminderen van de wachtlijst. Mevrouw Geerdink bevestigt
dat dit het geval is, VWS wilde eigenlijk nog veel strengere regeling.
Mevrouw Douw vraagt wie regie heeft op wachtlijsten. Mevrouw Geerdink zegt dat dagelijks
alle spoedzaken worden bekeken, vaak meerdere keren per dag.
Mevrouw Huisman vraagt hoe Veilig Thuis inspectiebezoek tegemoet ziet? Mevrouw Geerdink
meldt dat de inspectie vooral zal kijken naar de wachtlijst en de 24 uurs bereikbaarheid van
de vertrouwensartsen. Nu is er een vertrouwensarts bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur. De
inspectie wil de 24 uurs bereikbaarheid per 1-1-2017 geregeld hebben, dit wordt samen met
andere Veilig Thuis organisaties opgepakt.
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Mevrouw Huisman vraag naar de begroting. Mevrouw Geerdink geeft aan dat Q-consult
gevraagd is om vergelijking te maken en duidelijkheid te krijgen. De ambtelijke
begeleidingsgroep heeft geadviseerd om een brief naar gemeenten te zenden. Deze brief gaat
begin volgende week naar colleges.
Het DB besluit om kennis te nemen van de stand van zaken.
5.

Voorbespreking agenda AB
Het DB bespreekt de agenda, er worden geen bijzonderheden verwacht. Mevrouw Douw geeft
aan dat zij niet aanwezig is.

6.

Voorbespreking/terugblik commissies basisvoorzieningen en JSV, BAC PG, GGD-GHOR
Nederland
Er zijn geen stukken ter bespreking

7.

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

8.

Rondvraag en Sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 14 december 2016
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