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Verslag vergadering algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
d.d. 24 april 2019

Locatie:

De Hertog, Hertog Aaalbrechtweg 22 te Alkmaar, zaal 3.07b

Datum/tijd overleg:

Woensdag 24 april 2019, aanvang 14.30 uur

Deelnemers:

mw. E. Konijn-Vermaas (Alkmaar), mw. Y. Koster-Dreese (Bergen), dhr.
F. Binnendijk (Castricum), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. T.
Luyckx (Enkhuizen), dhr. J. van der Starre (Heerhugowaard), mw. E. Beens
(Heiloo), mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland),
dhr. D. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot
(Stede Broec), dhr. J. Vlaming (Texel) en dhr. E. J. Paulina (directeursecretaris GGD HN)
Voorts aanwezig: de heer J. Nieuwenburg (burgemeester Hoorn/lid DB VR
NHN) en de heer M. Smeekes (directeur VR NHN) voor toelichting bij
agendapunt 6.

Verhinderd:

Mw. M. van Gent, de heer P. Kos, de heer M. Reijven en de heer S. van
der Veek

Voorzitter:

Mw. Y. Koster-Dreese

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Bij het onderdeel Wet verplichte GGZ komt de
presentatie van Marijke Schrier te vervallen. Zij is wel aanwezig voor vragen. Wel zijn de heer
Jan Nieuwenburg, burgemeester Hoorn/lid DB VR NHN en Martin Smeekes, directeur VR NHN
aanwezig om het bestuurlijke traject toe te lichten.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 13 maart 2019
Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2019 worden ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
De directeur deelt mee dat de evaluatie van de DVO Veilig Thuis NHN vertraging heeft
opgelopen. Mevrouw Groot zegt toe na te gaan wat de planning is, bedoeling was om de
evaluatie op 28 juni aanstaande in de stuurgroep te bepreken. Zij is lid van de stuurgroep.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

3a.

Korte aftrap/presentatie van de Jongvolwassenenmonitor
Sanne Roosenboom de Vries en Corrien Waardenburg van de afdeling epidemiologie geven een
korte toelichting op de monitor, die vandaag van start gaat. De presentatie wordt toegevoegd
aan de stukken.
Vanuit het algemeen bestuur zijn er een aantal vragen. De beleidsinformatie die uit de monitor
wordt gehaald, gaat naar gemeenten maar ook worden adviezen aan de scholen gegeven. De
volledige onderzoeken zijn allemaal te vinden op de Gezondheidsatlas (www.gezondnhn.nl).
Als vanuit GGD trends worden gezien dan kan ook gevraagd en ongevraagd advies worden
gegeven. Naast de algemene uitkomsten waarvan een rapport wordt gemaakt, worden er ook
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themarapporten opgesteld. De resultaten van de onderzoeken worden ook in de
accountgesprekken met de gemeenten besproken en vormen daarnaast een onderlegger voor
de gezondheidsnota’s die gemeenten moeten opstellen.
Er wordt bij een aantal onderwerpen (zoals eenzaamheid) gebruik gemaakt van een
gestandaardiseerde set vragen.
Mevrouw Konijn merkt op dat de opdracht voor de monitor voortkomt uit het project In control
of alcohol & drugs.
De heer Vlaming informeert naar de vergelijking met het IJslandse model. Mevrouw
Roosenboom de Vries geeft aan dat alcohol en drugs wel te vergelijken zijn, maar veel vragen
uit het IJslandse model zijn anders. De Jeugdmonitor die dit najaar wordt uitgevoerd is hier
meer geschikt voor.De voorzitter bedankt de epidemiologen voor de heldere uiteenzetting.
4.

Voorstel bezwarenafhandeling GGD Hollands Noorden
Het algemeen bestuur besluit om de Verordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden
vast te stellen.

5.

Presentatie rol van GGD Hollands Noorden bij Omgevingswet
Jacobje Visser (adviseur milieu) en Marja Comajta (beleidsmedewerker) van GGD Hollands
Noorden geven een presentatie over de rol van GGD Hollands Noorden bij de Omgevingsweg.
De presentatie wordt bij de stukken gevoegd.

6.

Presentatie over Wet verplichte GGZ
De heer J. Garcia Barnet, psychiater en geneesheer directeur bij GGZ Noord-Holland Noord
geeft een presentatie over de gevolgen voor gemeenten en GGD van de Wet verplichte GGZ zie
op 1 januari 2019 in werking treedt. De presentatie wordt bij de stukken gevoegd.
De heer Smeekes geeft een korte aanvulling; het dagelijks bestuur van VR NHN, GGD HN en
GGZ NHN hebben de invoering van de wet gezamenlijk opgepakt. De heer Nieuwenburg is
bestuurlijk trekker. In maart is dezelfde presentatie gehouden in het bestuur van de VR NHN.
Na deze presentatie is een projectgroep ingericht. De Wet verplichte GGZ is ingewikkeld en er
komt veel op GGZ af. Het verkennend onderzoek waar de wet het over heeft, is nieuw. Het
verzoek is om de GGD deze rol te laten uitvoeren omdat zij al beschikken over expertise van
sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De heer Van Nieuwenburg pleit ervoor om zoveel
mogelijk bij bestaande structuren en werkwijzen aan te sluiten. Het is een (boven) regionale
voorziening.
De heer Binnendijk verwacht dat gemeente Castricum veel te maken krijgt met nieuwe wet. Op
dit moment is gemeente nog niet of nauwelijks betrokken.
De heer Paulina geeft aan dat voor hem belangrijk is te weten welke financiën hiervoor
beschikbaar zijn en hoe een en ander qua governance georganiseerd wordt: via 17 DVO’s of
via de gemeenschappelijke regeling.
Mevrouw Konijn geeft aan dat indien taak onder GR gebracht wordt, terug gerekend moet
worden hoe dit qua besluitvorming loopt als dit op 1 januari 2020 in moet gaan. Ook is het
belangrijk om de raden te informeren. De voorzitter geeft aan dat voor het al dan niet tijding
onderbrengen in GR ook tussenoplossingen zijn.
De heer Smeekes geeft aan dat nog onbekend is hoeveel meldingen er zullen komen. De
omgeving van iemand kan ook melden. Het verkennend onderzoek moet binnen twee weken
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zijn afgerond. In de eerstvolgende commissie Zorg en Veiligheid wordt besproken hoe in de
subregio’s de raden meegenomen worden.
Mevrouw Konijn vraagt zich af of er ook nog alternatieven zijn naast GGD voor het verkennend
onderzoek. De heer Garcia geeft aan dat het bijvoorbeeld ook bij een wijkteam belegd kan
worden of bij één ambtenaar die je aanwijst. De heer Smeekes vult aan dat je in ieder geval
SPV-ers moet inhuren als je het buiten GGD om organiseert. Dat is een kostbare
aangelegenheid.
De voorzitter stelt voor dat het DB zich hier in eerstvolgende vergadering over beraad.
7.

Rondvraag
Mevrouw Groot vraagt of de vaccinatiegraad per gemeente beschikbaar is. Deze is via de RIVM
website te vinden, maar betreft altijd de vaccinatiegraad van het jaar er voor.

8

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

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d. <
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BESLUITEN- EN ACTIELIJST ALGEMEEN BESTUUR
24 april 2019

Nr

Agendapunt

Besluit:

1

Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen verslag en besluitenlijst

Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd

vergadering d.d. 13 maart 2019

vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen

De mededelingen en ingekomen stukken worden voor

stukken

kennisgeving aangenomen.

Korte aftrap/presentatie van de

De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.

3
3a

Jongvolwassenenmonitor
4.

Voorstel bezwarenafhandeling GGD

Het AB besluit:

Hollands Noorden

De Verordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden
wordt vast te stellen.

5.

Presentatie rol van GGD Hollands

De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.

Noorden bij Omgevingswet
6.

Presentatie over Wet verplichte GGZ

De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.

7

Rondvraag

Geen bijzonderheden

8

Sluiting

Geen bijzonderheden

Het DB beraadt zich over de rol van GGD HN bij de Wvggz.

NB: deze besluitenlijst is onder voorbehoud van definitieve vaststelling van het verslag door het
Algemeen Bestuur.

Actielijst
Nr.

Vergadering

Actie

Afgerond

1

13-3-2019

Cijfers medicijnverslaving

afgerond

