Verslag vergadering algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
d.d. 10 juli 2019 (concept)

Locatie:

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

Datum/tijd overleg:

Woensdag 10 juli 2019, aanvang 14.30 uur

Deelnemers:

Dhr. M. van Zon (Alkmaar), mw. Y. Koster-Dreese (Bergen), dhr. F.

Binnendijk (Castricum), dhr. P. Kos (Den Helder), dhr. D. te Grotenhuis
(Drechterland), dhr. T. Luyckx (Enkhuizen), dhr. B. Fintelman

(Heerhugowaard), mw. E. Beens (Heiloo), mw. M. van der Ven (Hoorn),

dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. M. Reijven (Langedijk), dhr. D. Kuipers

(Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), dhr.
S. van der Veek (Schagen), dhr. J. Vlaming (Texel) en dhr. E. J. Paulina
(directeur-secretaris GGD HN)
Verhinderd:

Mw. M. van Gent

Voorzitter:

Mw. Y. Koster-Dreese

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van mevrouw Van
Gent en mevrouw Konijn. Mevrouw Konijn wordt vervangen door de heer Van Zon. De heer

Fintelman vervangt mevrouw Valent, die als nieuw lid namens Heerhugowaard is aangewezen,
hij komt wel wat later.

De voorzitter meldt dat het verzoek is om het agendapunt over de Wet verplichte GGZ te

behandelen als agendapunt 4, omdat mevrouw Geerdink namens de directie bij het afscheid

van een jeugdarts in West-Friesland aanwezig moet zijn. De agenda wordt omgenummerd. De
vergadering stemt met deze wijziging in met de agenda.
2.

Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 10 juli 2019

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2019 worden ongewijzigd
vastgesteld.

3a.

Ingekomen stukken

Mevrouw Groot is blij met de beantwoording van haar vraag over medicijnverslaving. De
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

3b.

Mededelingen

Mededelingen vanuit portefeuillehouders en/of directeur:
-

Marion Verstraaten, de nieuwe manager Veilig Thuis is 8 juli begonnen. Zij stelt zich kort
voor aan de AB leden. Zij zal de komende maanden kennismakingsgesprekken gaan
voeren. Namens het AB wenst de voorzitter mevrouw Verstraten veel succes en
werkplezier toe bij Veilig Thuis.

-

Gesprek met Inspectie: vanochtend hebben de directeur en manager Veilig Thuis

gesproken met de Inspectie. De inspectie heeft aangeven vertrouwen te hebben in de

organisatie, dat de inspectie geen behoefte meer heeft aan een maandelijks monitor. Ook
is gesproken over welke maatregelen nog genomen kunnen worden voor de personele
invulling.
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De heer Reijven vraagt naar de risico’s van de wachtlijsten. De heer Paulina geeft aan dat

er een goede monitoring is op spoed en urgent, vaak ook in overleg met politie. Daarnaast
wordt gekeken naar hoe dit zo efficiënt mogelijk gedaan kan worden.

De heer Van der Veek vraagt zich af of het nu de inspectie het vertrouwen heeft

uitgesproken nog nodig is om maandelijks een rapportage te ontvangen. Dit belast de

organisatie ook. Ook de heer Kuipers geeft aan dat de frequentie wat hem betreft omlaag
kan. Besloten wordt om van maandelijkse rapportages te gaan naar een rapportage per
kwartaal.

Mevrouw Groot vraagt of er vrijheid is om procedures aan te passen of af te wijken. Zij

ziet wel situaties waarbij er al volop hulp is, maar toch Veilig Thuis ook is betrokken. De
heer Paulina geeft aan dat Veilig Thuis weinig vrijheid heeft om van het

handelingsprotocol af te wijken. Wel wil Veilig Thuis het komend jaar kijken naar snellere
overdracht naar bijvoorbeeld wijkteams.
-

Op vrijdag 21 juni hebben is onder embargo toegestuurd het rapport van het RIVM over
de vaccinatiegraad in Nederland en per gemeente van diverse vaccinaties. Het rapport
werd toegestuurd omdat er op maandag 24 juni een persbericht van het RIVM zou
verschijnen over het rapport.

Conform de wettelijke taak van de GGD wordt door de arts infectieziektebestrijding de

cijfers voor ons werkgebied en per gemeente nader geduid. Op basis hiervan wordt een

overzicht en advies opgesteld voor NHN en wordt een advies opgesteld per gemeente over
de situatie in de gemeente en of het nodig is om actie te ondernemen ter verhoging van
de vaccinatiegraad. Het overzicht van de regio en het advies per gemeente worden
toegezonden aan de AB-leden. De GGD kan uiteraard worden benaderd voor
ondersteuning bij de uitwerking.
-

Het screenen op TBC van de AMA’s die onder de hoede zijn van Parlan is een succes. Er
worden relatief veel infecties gevonden die met succes kunnen worden behandeld. Dit

heeft er mede toe geleid dat er binnenkort een visitatiecommissie van de WHO bij GGD HN
op bezoek komt om horen hoe deze pro-actieve aanpak is opgezet. Dit onderwerp kan
mogelijk ook aan de orde komen op de themamiddag.

-

Vakantieperiode: in het DB is gekeken naar de overlap van vakanties. Dit is goed geregeld.

Als de voorzitter afwezig is, is de plaatsvervangend voorzitter beschikbaar. Er is in de
zomerperiode altijd bevoegd gezag aanwezig.

3b1

Themamiddag algemeen bestuur 25 september 2019

Op woensdag 25 september aanstaande vindt de jaarlijkse themamiddag van het algemeen

bestuur plaats. Vanuit dagelijks bestuur zijn er al een aantal ideeën maar het dagelijks bestuur
hoort graag van u of er nog specifieke wensen of onderwerpen zijn die op deze middag aan
de orde kunnen komen.

Mevrouw Groot stelt mede namens Enkhuizen en Drechterland voor om als thema te kiezen

voor de rol van jeugdgezondheidszorg in de keten en in relatie tot de jeugdzorg. Kunnen we
JGZ meer en beter benutten in de keten. De heer Te Grotenhuis vult aan dat hier de

samenwerking met de gemeentelijke wijkteams ook bij betrokken kan worden: hoe wordt

samengewerkt, wat gaat er goed, wat kan beter en wat zouden de wethouders cq leden AB
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daar in de eigen gemeente nog aan kunnen doen om dit te verbeteren. De heer Tesselaar ziet
daarbij ook graag de relatie met Veilig Thuis bij betrokken.

Het voorgestelde thema wordt breed gedeeld door het AB. Het AB besluit om het accent van

de themamiddag vooral te leggen op de samenwerking van Jeugdgezondheidszorg en Veilig

Thuis met de wijk/gebiedsteams (hoe gaat deze samenwerking, wat wordt gemist, relatie met
jeugdzorg). Het programma wordt door het DB verder uitgewerkt.
4

Voorstel uitvoering nieuwe taak GGD bij Wet verplichte GGZ

Tijdens de vorige AB vergadering is een presentatie gehouden. Daar is door burgemeester

Nieuwenburg van Hoorn een oproep gedaan dat het bestuur van GGD HN zich beraadt over de
op te pakken taken die uit de Wet verplichte GGZ voortkomen. Het voorliggende voorstel is

hiervan het resultaat. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Mevrouw Geerdink geeft een
korte toelichting op het voorstel. Er is gekeken naar de regio Kennemerland als voorbeeld. Het
voorstel is ambtelijk besproken en ook in de commissie Zorg&Veiligheid. Het tijdspad tot het
moment van inwerkingtreding van de wet is krap. Vanuit de ambtelijke werkgroep is de

suggestie gedaan om het traject te verkorten door de stap om de colleges te verzoeken om in
te stemmen met de door het AB GGD HN voorgestelde richting van uitwerking te laten
vervangen en de colleges alleen te informeren.

De heer Van Zon vraagt naar de dekking van kosten. Mevrouw Geerdink geeft aan dat

gemeenten extra middelen hebben gekregen per 1 januari 2020. De heer Van Zon stelt vast

dat voor de aanloopkosten geen dekking is. Mevrouw Geerdink geeft aan dat GGD deze kosten
voor financiert, maar wel in de uiteindelijke offerte wordt opgenomen als kostenpost.

De heer Binnendijk complimenteert GGD HN dat er in korte tijd dit voorstel ligt. Hij vraagt
zicht af of het lukt qua tijd en qua formele besluitvorming over GR in 2021. De heer

Binnendijk stemt in met het voorstel. Wel vraagt de heer Binnendijk nog aandacht voor de
hoorplicht, daar is nog geen voorstel voor, wordt dit ook gezamenlijk opgepakt. De heer
Binnendijk vraagt hoe de GGD hier zelf in staat.

Mevrouw Groot geeft aan dat de burgemeesters over de hoorplicht een besluit moeten
nemen.

Mevrouw Van der Ven is van mening dat er nog een aantal zaken onderzocht moeten worden,
waaronder het al dan niet onderbrengen onder de gemeenschappelijke regeling. Zij stemt in
met het voorstel met uitzondering van punt 3b (onderbrenging in GR), zij zou de

besluitvorming hieromtrent graag willen uitstellen tot 2022 om hier ook meer zicht op te
krijgen en dit goed uit te zoeken, mede gelet op de ervaringen met Veilig Thuis.

De voorzitter geeft aan dat als de GGD de taak gaat uitvoeren het voornemen is om het onder
de GR te brengen.

Ook de heer Kuipers vindt het verstandig om de keuze over het onderbrengen in de GR uit te
stellen. Als er onvoldoende middelen komen, dan moet GGD HN het niet willen uitvoeren.

De heer Bijman geeft aan dat er een duidelijke ‘go’ moet zijn van de gemeenten, gemeenten

krijgen deze taken opgedragen. De vraag is mede door het standpunt van Veiligheidsregio en
GGZ neergelegd bij de GGD om dit verder uit te werken.

De heer Binnendijk begrijpt het verzoek van o.a. de gemeente Hoorn om de keuze over de
governance uit te stellen maar vraagt zich wel af welke alternatieven er zijn.

De heer Paulina geeft aan dat hij graag één gremium wil waar hij mee te maken heeft, zoals
dit AB en geen voorstander is van 17 DVO’s.
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Mevrouw Van der Ven benadrukt dat de governance goed geregeld moet worden, maar zij
stelt voor dit te doen nadat het uitvoeringskader gereed is.

Het AB besluit om beslispunt 3b wat algemener te formuleren als governance om het uit te
voeren. Het AB besluit wel om de colleges om instemming te vragen (beslispunt 5). Op

verzoek van de heer Luyckx stelt GGD Hollands Noorden ook informatie op over wet en
voorstel om de gemeenteraden te kunnen informeren.

Het algemeen bestuur neemt het volgende (gewijzigde) besluit:
1.

Het AB onderschrijft het standpunt van het DB dat het aannemen van meldingen en
verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz aansluit bij, en verbinding heeft
met de bestaande taken van de GGD op het gebied van Openbare Geestelijke

Gezondheidszorg (OGGZ), en de reeds jarenlange opgebouwde expertise van de GGD
2.

op dit gebied.

Akkoord te gaan met de richting van het concept-implementatieplan (bijlage 1) van de

gemeenten; met name de rol van de GGD in het kader van de melding, het verkennend
onderzoek en het advies aan de OvJ; en nadere uitwerking van Conceptplan

3.

implementatie Wvggz;

Kennis te nemen van de risico’s en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals
beschreven in het voorstel van het DB GGD HN inhoudende dat de definitieve
besluitvorming afhankelijk is van:

4.

a.

het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen om deze taak uit

b.

Het regelen van de governance om het uit te kunnen voeren

a.

uitwerking te geven aan het concept implementatievoorstel in afstemming

te kunnen voeren en

Akkoord te gaan met de opdracht aan DPG:

met gemeenten en ketenpartners conform het verzoek van de projectgroep
en bij de uitwerking de samenwerking en afstemming te zoeken met de

5.

GGD Kennemerland.

b.

te starten met aantrekken van een projectleider en de kosten hiervan

c.

een voorstel te doen voor het aanbod van GGD HN aan de gemeenten van

d.

vooralsnog op te nemen in het resultaat van de jaarrekening 2019.

de reële incidentele kosten van de voorbereiding en implementatie in 2019
en de structurele kosten van de uitvoering in 2020 en verder.

de in dit voorstel genoemde governance verder uit te werken.

De colleges te informeren over het besluit van het AB GGD HN van 10 juli en de
colleges te verzoeken in te stemmen met de door het bestuur van de GGD

voorgestelde richting van de uitwerking van de taak Aannemen Meldingen en
6.

Verkennend onderzoek, onderdeel van de Wvggz.

Kennis te nemen van het tijdspad besluitvormingstraject.

5.

Vaststellen begrotings- en verantwoordingstukkken GGD Hollands Noorden

5a.

Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording 2018

De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande om een zienswijze te geven. Het

overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop zijn op 4 juli nagezonden en maken
deel uit van de beraadslaging.
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De heer Kos geeft als portefeuillehouder financiën een korte toelichting. De jaarrekening laat
een keurig resultaat zien, wel is er nog een opmerking over aanbestedingszaken uit het
verleden. Dat wat bekend, over twee jaar als deze contracten aflopen is dat over.

De heer Reijven vraagt wel aandacht voor de wijze waarop de verrekening met de overhead is
verwerkt en de wijze waarop de resultaten zijn opgenomen. De heer Kos antwoordt dat
uiteraard met de wensen van de raden rekening wordt gehouden.

De heer Binnendijk spreekt zijn zorg uit over de niet goedkeurende accountsverklaring.
Het AB besluit met inachtneming van de zienswijzen als volgt:
1.
2.
5b.

Vaststellen van de Jaarstukken 2018

Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming

Vaststellen Programmabegroting 2020

De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande om een zienswijze te geven. Het

overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop zijn op 4 juli nagezonden en maken
deel uit van de beraadslaging.

De heer Kos geeft als portefeuillehouder een korte toelichting. In de begroting is een duidelijke
doorontwikkeling te zien van hetgeen door gemeenten en het AB is aangegeven.
Het AB besluit met inachtneming van de zienswijze als volgt:
1.
2.

Vaststellen van de Programmabegroting 2020

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023

De voorzitter voegt nog toe dat de uitkomsten van de besluitvorming van de agendapunten 4a
en 4b aan de gemeenteraden alsmede aan de provincie als financieel toezichthouder worden
toegezonden.
6.

1e Burap GGD Hollands Noorden

Na 4 en 8 maanden wordt een bestuurlijke rapportage gemaakt. De heer Kos licht toe dat

gevraagd wordt om de directie te mandateren om in samenspraak met het dagelijks bestuur
uitgaven te mogen doen voor bedrijfsvoeringsaspecten.

De heer Kuipers merkt op dat de gang van zaken om dit naar aanleiding van een

verantwoordingsdocument te vragen bijzonder is. Het gaat om incidentele middelen. De heer
Kuipers begrijpt de wens en noodzaak hiertoe wel.

De heer Bijman merkt op dat het niet mogelijk is dit via een begrotingswijziging te doen.

De heer Te Grotenhuis geeft aan dat hij begrip heeft voor de bestemming, maar dat gemeenten
zich op dit moment ook in zwaar weer bevinden. Gemeenten hebben te maken met tekorten.
De heer Luyckx beaamt dat er voorstellen komen omdat er sprake is van trap op, trap af met
de rijksuitgaven.

De heer Fintelman merkt op dat ook hij de burap niet de meest gewenste weg vindt. Hij gaat er
wel vanuit dat er verantwoording komt richting AB voor deze uitgaven.

De heer Kos benadrukt dat het om echt incidentele zaken gaat. De heer Paulina voegt toe, dat
hij nu drie jaar directeur is, waarbij er twee jaar sprake was van verlies en er positieve

ontwikkeling is te zien. Er is echter wel sprake van achterstanden in de organisatie, die op een
of andere wijze opgelost moeten worden.
Het AB besluit om:
1.
2.

De 1e Burap GGD HN 2019 voor kennisgeving aan te nemen;

Directie in samenspraak met het dagelijks bestuur ruimte te geven binnen de

geprognotiseerde ruimte voor een aantal incidentele investeringen in het participeren in
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maatschappelijke ontwikkelingen en onderhoud van de bedrijfsvoering.
7.

Voorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

De voorzitter ligt toe dat met dit voorstel tot wijziging de regeling wordt omgezet naar een
collegeregeling.

De heer Luyckx vraagt om in de toelichting nog wat uitleg op te nemen over

ouderengezondheidszorg. Om die reden en voor mogelijk nog kleine onvolkomenheden wordt
aan het besluit toegevoegd dat de voorzitter het mandaat krijgt om deze aanpassingen te
doen.

Het algemeen bestuur besluit om;
1.
2.
3.

In te stemmen met de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenten ter besluitvorming
aan te bieden.

De voorzitter mandaat te verlenen om de wijzigingsvoorstellen die ter vergadering zijn
ingebracht

8

Overzicht dialoogbijeenkomsten met gemeenteraden n.a.v. Kadernota 2020

9.

Samenvatting besluitvorming begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis NHN

Het algemeen bestuur neemt kennis van het overzicht.

Het algemeen bestuur besluit om:
1.

Kennis te nemen van het overzicht besluitvorming

3.

AB op de hoogte te brengen van de uitwerking.

2.

10.

Nadere uitwerking van de punten uit zienswijzen door DB

Presentatie over werkzaamheden van en ontwikkelingen binnen Forensische Geneeskundige
Eenheid

Bart Kruijver, forensisch arts, informeert de leden van het AB over zijn werkzaamheden als

forensisch arts en de ontwikkelingen binnen de FGE. De presentatie wordt in verband met de
aard van de presentatie niet toegevoegd in Ibabs en vergaderstukken op de website. De

voorzitter dankt Bart voor zijn boeiende inkijk in de werkzaamheden van de forensische artsen.
11.

Reservering nagekomen agendapunten

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Er zijn geen nagekomen agendapunten.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een fijne zomervakantie toe.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d.27 november 2019
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