Verslag
Vergadering dagelijks bestuur d.d. 19 juni 2019

Locatie:

De Hertog, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Datum/tijd overleg:

Woensdag 19 juni 2019, 9.15 tot 11.15 uur

Deelnemers:

Mw. Y. Koster-Dreese, mw. E. Konijn-Vermaas, mw. M. van der Ven,
dhr. W. Bijman, mw. M. van Gent, dhr. P. Kos, dhr. E.J. Paulina
Namens GGD HN aanwezig: dhr. M. Besteman en mw. G. Geerdink (t/m
punt 5d)

Verhinderd:

n.v.t.

Voorzitter:

Mw. Y. Koster-Dreese

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1

Opening/vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 15 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2b.

Actielijst DB vorige vergadering
De actielijst wordt doorgenomen. Punt 1 (Keten jeugdzorg 18-) kan er af, hierover kan contact
worden opgenomen met de ambtenaar van Alkmaar.

3a.

Ingekomen stukken GGD breed
In de nieuwsflits wordt een onderscheid opgenomen tussen taken die uit GR voortvloeien en
overige taken. Verder is de nieuwsflits akkoord en kan naar de AB leden worden verzonden.
Naar aanleiding van het krantenartikel in het NHD merkt het DB dat de kop van het artikel een
verkeerd beeld geeft, er worden immers meerdere rondes gehouden voor de vaccinaties, waar
nu al 85% is verschenen ten opzichte van het aantal jongeren dat opgeroepen is. De
portefeuillehouders waren niet op de hoogte van dit contact met de pers. Voor de volgende
vergadering worden de afspraken over de perscontacten geagendeerd.
Memo huisvesting: deze memo was op verzoek van mw. Konijn opgesteld. Het is een duidelijk
overzicht. Vanuit het DB wordt opgemerkt dat er veel aanvullende eisen door GGD worden
gesteld, dat maakt huisvesting voor gemeenten kostbaar als er moet worden geïnvesteerd en
er is vaak discussie over. Een aantal gemeenten heeft problemen met het PvE en dat aantal lijkt
groter te worden. Het DB wil nog een keer kritisch kijken naar wat echt moet en wat wenselijk
is en vraagt de directie te kijken naar de eisen die GGD stelt: zijn deze nog van toepassing. Het
stuk komt nog een keer terug op de agenda, waarbij gekeken wordt naar te technische eisen,
de overlap met taken jeugdzorg/wijkteams en betaalbaarheid van de huisvesting. Er moet een
gezamenlijk beeld ontstaan met eisen die uitlegbaar zijn. De directeur geeft aan dat het stuk al
vaker op de agenda heeft gestaan. Het vorige Programma van Eisen is in 2012 wel vastgesteld,
het DB vindt het wel noodzakelijk dat ook het aangepaste programma bestuurlijk wordt
vastgesteld. Besloten wordt dat mevrouw Konijn nogmaals naar het overzicht kijkt en met een
voorstel komt voor het DB van oktober.

3b.

Mededelingen
Schriftelijke mededelingen: naar aanleiding van de schriftelijke mededelingen merkt het DB op
dat bij het overzicht Hollands Kroon ontbreekt als priklocatie. Voor de overzichtelijkheid vindt
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het DB het beter om de kolommen A en B samen te voegen. Dit wordt in een volgende versie
opgenomen. Het opkomstpercentage is hoger dan verwacht. Het DB spreekt de complimenten
uit voor de organisatie van de groepsvaccinatie; dit was een enorme logistieke operatie.
In juni komt ook de informatie over de vaccinatiegraad vanuit het RIVM. Op basis daarvan
bespreekt het DB of er actie moet worden ondernomen en welke strategie daarbij gevolgd
wordt, in de gemeenten/gebieden waar de vaccinatiegraad lager is dan gewenst.
De overige schriftelijke mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
Vanuit de portefeuillehouders zijn er geen mededelingen.
4.

Agendapunten ter besluitvorming

4a

Voorstel nieuwe taak GGD bij uitvoering Wet verplichte GGZ
Gabrielle Geerdink geeft een toelichting op de stukken. Zij heeft overleg gehad met
portefeuillehouders maar ook directie VR NHN. In dit voorstel gericht op melden inwoners en
oen van verkennend onderzoek. De hoorplicht is niet in dit voorstel meegenomen, dat is een
volgende stap, maar wel wordt aangegeven dat de hoorplicht ook geregeld moet worden.
Kern van het voorstel is het verzoek om in te stemmen de taak bij GGD HN te belleggen en
toestemming om het verder te gaan uitwerken door een projectleider. Het DB kan instemmen
met het voorstel deze taak bij GGD HN te beleggen mits er voldoende middelen beschikbaar
worden gesteld. GGD HN moet een reële begroting neerleggen waarin ook is opgenomen wie
de kosten van de projectleider betaalt. Er zit tijdsdruk achter dit voorstel omdat op 1 januari
2020 alles gereed moet zijn. In het voorstel voor het AB wil het DB explicieter opgenomen
zien, dat GGD HN gevraagd is door gemeenten om deze taak op te pakken en dat de taak
onder de GR (direct of na een jaar) wordt gebracht qua governance; het punt in het voorstel dat
het voor minimaal vijf jaar moet worden belegd, komt hiermee te vervallen. De kosten voor de
projectleider ziet het DB als een investering voor een product dat GGD HN aanbiedt welke
kosten als het product ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, weer terugvloeien. In het
uiteindelijke voorstel (bitboek) moet een reële prijs neergelegd worden (ongeacht het bedrag
dat in de meicirculaire staat). Het is aan de colleges om in te stemmen, de rol/bevoegdheid
van de raden wordt nog uitgezocht. Ondertussen kan wel worden doorgegaan met de
voorbereidingen, waaronder het zoeken van een projectleider en regelen van het mandaat.
Uitganspunt is dat 1 januari 2020 alle operationeel moet zijn. De commissie Zorg en Veiligheid
wordt op 28 juni geinformeerd over het besluit van het DB. .
Het voorstel kan met deze aanpassing worden voorgelegd aan het AB op 10 juli 2019. Het DB
neemt het volgende besluit:
1.

Het DB onderschrijft 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 op dit gebied.

2.

Akkoord te gaan met de richting van het concept-implementatieplan; 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 implementatie Wvggz;

3.

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

het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen
voeren
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4.

Akkoord te gaan met de opdracht aan de DPG:
a.

uitwerking te geven aan het concept implementatievoorstel in afstemming met
gemeenten en ketenpartners conform het verzoek van de projectgroep en bij de
uitwerking de samenwerking en afstemming te zoeken met de GGD Kennemerland.

b.

te starten met aantrekken van een projectleider en de kosten hiervan vooralsnog op te
nemen in het resultaat van de jaarrekening 2019.

c.

nadat het AB in juli akkoord is een voorstel te doen voor de kosten van de
implementatie van de bovengenoemde taken in 2019 en de uitvoering hiervan in 2020

d.
5.

de in dit voorstel genoemde scenario’s m.b.t. governance verder uit te werken.

De voorzitter van de projectgroep Wvggz van de Veiligheidsregio van de bovenstaande
besluiten van het DB op de hoogte te stellen met het verzoek het standpunt van het DB te
agenderen voor de vergadering van de Commissie Zorg en Veiligheid op 28 juni voor
advies en ondersteuning.

6.

Aan het AB op 10 juli voor te leggen of zij instemmen met bovengenoemde richting en
standpunt van het DB over de voorwaarden en de opdracht aan de DPG en dit aan de
colleges voor te leggen voor instemming.

4b

Voorstel 3e wijziging GR GGD HN (ter doorgeleiding naar AB)
Het DB stemt het voorleggen van de 3e wijziging aan het AB op 10 juli 2019.

4c

1e Burap 2019 GGD Hollands Noorden (ter doorgeleiding naar AB)
De heer Kos geeft een korte toelichting op de Burap. Naar aanleiding van de resultaten die uit
de Burap blijken (prognose € 532.000 positief) wordt vooruitlopend daarop gevraagd al een
aantal investeringen te mogen doen om in te kunnen spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen en niet te wachten op de jaarrekening. De Burap gaat ook naar het AB.
Het DB wil de tekst aangescherpt hebben dat gemeenten zich niet rijk moeten rekenen maar
ook wordt het dalend ziekteverzuim (o.a. door verzuimcoördinatie) aangestipt. De oplegger
voor het AB wordt aangescherpt in overleg met de portefeuillehouder financiën. Ook wordt in
de Burap duidelijker opgenomen waar deze voor bedoeld is.

4d

Overzicht dialoogbijeenkomsten met gemeenten (t.b.v. AB)
Het DB besluit om het overzicht voor het AB van 10 juli 2019 te agenderen.

4e

Samenvatting besluitvorming Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis (t.b.v. AB)
Het DB besluit om het overzicht voor het AB van 10 juli 2019 te agenderen.

4f

Concept agenda AB 10 juli 2019
De presentatie over JGZ lukt niet in verband met vakantie mw. Abbema. Er wordt in overleg met
de voorzitter gezocht naar alternatieve presentatie. Het DB stemt in met deze wijziging in met
de agenda AB 10 juli 2019.

5

Agendapunten ter bespreking / informatie

5a

Concept programma Themamiddag AB d.d. 25 september 2019
Het DB besluit om bij de leden van het AB op te halen waar behoefte aan is. Vanuit het DB zijn
er wel aantal suggesties (presentatie afdeling infectieziektenbestrijding, ontwikkelingen binnen
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JGZ, TBC bestrijding in samenwerking met Parlan bij AMA’s). Het programma wordt gemaakt na
consultering AB op 10 juli aanstaande.
5b

Vakantierooster / vergaderingen DB in zomerperiode
Besloten wordt om de vergadering van het DB van 17 juli 2019 te laten vervallen. Er zijn nog
wat wijzigingen in de vakanties van de leden, maar de vakantie van voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter overlappen elkaar niet. In het AB wordt meegedeeld dat het DB de
vakanties heeft afgestemd en altijd bestuursleden beschikbaar zijn voor spoedeisende zaken.

5c

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS)
In 2018 is voor het uitstapprogramma al subsidie ontvangen. Er is opnieuw mogelijkheid deze
aan te vragen. GGD HN is betrokken vooral bij de gezondheidsaspecten van prostituees in de
locatie Zevenhuizen (Alkmaar). De nieuwe subsidie wordt aangevraagd samen met andere
regio’s, de subsidie is voor heel Noord-Holland Noord. De prostituees werken weliswaar in
Alkmaar maar komen uit gehele gebied en zelfs nog zo’n 11 van buiten de regio. Het AB zal
via mededeling op de hoogte worden gebracht. Als de subsidie is ontvangen, kan ook een
korte presentatie worden gegeven in het AB. Het DB besluit om een werkbezoek aan
Zevenhuizen te brengen.

6

GGiD
Eventuele overschrijdingen worden opgenomen in de projectbegroting. De opdracht is om
binnen de projectbegroting te blijven, het DB stemt niet in om dit uit andere budgetten op te
lossen zonder een voorstel daartoe. De oplegger en het stuk bevatten wat tegenstrijdigheden.
Besloten wordt dat de portefeuillehouder financiën met directeur en controller een overleg
hebben over het project. Het DB besluit dat de voortgangsrapportage niet in deze vorm naar
het AB kan worden verzonden. De stand van zaken komt terug in de volgende vergadering.

7

Veilig Thuis NNH

7a

Ingekomen stukken en mededelingen Veilig Thuis NHN
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De heer Paulina deelt mee dat hij gesproken heeft met de Inspectie. Afgesproken is dat de
monitoring ook nog naar inspectie verzonden blijft worden totdat er met de nieuwe manager
gesproken is. De inspectie gaf aan dat er landelijk ook sprake is van een enorme groei van
meldingen (30 tot 80%). De wachtlijsten nemen weer toe, terwijl de groei van de formatie
achter blijft achter. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd om medewerkers zelf in dienst te
nemen. In het terugdringen van het ziekteverzuim is een behoorlijk slag gemaakt.

7b

Overhead Veilig Thuis
Dit overzicht is gemaakt naar aanleiding van een vraag van de gemeenteraad van Alkmaar.
Het DB besluit:
1.

Kennis te nemen van de notitie

2.

Notitie ter informatie te versturen aan de wethouders Veilig Thuis, de bovenregionale
stuurgroep inkoop Jeugdzorg en de werkgroep Veilig Thuis.
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7c

Huisvesting Veilig Thuis
Het DB bespreekt het voorstel waarbij geopteerd wordt voor aanbouwen bij de huidige locatie
door de verhuurder. Het DB vindt het belangrijk dat de medewerkers Veilig Thuis op één
locatie gehuisvest zijn, maar het is goed om te onderbouwen waarom dit van belang is. Het DB
wil alvorens een besluit te nemen dat gekeken wordt binnen bestaand vastgoed bij alle
gemeenten of er huisvestingsmogelijkheden zijn voor zo’n 92 medewerkers. Om die reden
wordt een 3e scenario toegevoegd, namelijk uitvragen bij de afdelingen vastgoed van de
gemeenten of er mogelijkheden zijn. Het DB houdt het besluit aan tot de volgende
vergadering.

8

Commissie Basisvoorzieningen en Zorg&Veiligheid, BAC PG, GGD-GHOR Nederland
Er wordt nagevraagd of het DB een uitnodiging kan ontvangen voor een kijkdag crisis.

9

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

10

Rondvraag en Sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna de voorzitter de vergadering sluit.
Aldus gewijzigd vastgesteld d.d. 28 augustus 2019
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