Verslag
Dagelijks Bestuur d.d. 28 augustus 2019

Locatie:

Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar, zaal 0.08b

Datum/tijd overleg:

28 augustus 2019, 9.15 – 11.15 uur

Deelnemers:

Mw. Y. Koster-Dreese, mw. E. Konijn-Vermaas, dhr. W. Bijman, mw. M.
van der Ven, dhr. E.J. Paulina
Namens GGD HN aanwezig: mw. M. Verstraaten en dhr. M. Besteman

Verhinderd:

Mw. M. van Gent, dhr. P. Kos

Voorzitter:

Mw. Y. Koster-Dreese

Notulist:

Mw. Y. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
Voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag vorige vergadering
In het verslag wordt op pagina 4 agendapunt 6 GGiD de eerste zin gewijzigd in: Eventuele
overschrijdingen worden opgenomen in de projectbegroting. Met deze wijziging wordt het
verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 8 zal de directeur navraag doen of een werkbezoek gebracht kan
worden aan de Veiligheidsregio tijdens een crisisoefening.

2b.

Actielijst DB vorige vergadering
Actielijst: punt 8 programma van eisen huisvesting; mevrouw Konijn heeft toegezegd met een
voorstel te komen zodat het in het DB en/of AB kan worden vastgesteld. Streven is om dat in
DB van oktober te bespreken.
Mevrouw Van Gent stelt voor om een keer op locatie te vergaderen bij de JGZ locatie in
Hollands Kroon. Het DB wil graag wat meer op locatie vergaderen.

3a.

Ingekomen stukken GGD breed
Naar aanleiding van de brief over het Pact van Westfriesland wordt opgemerkt dat er nog geen
concrete acties zijn opgenomen. Het DB ziet het document vooral om zaken aan te toetsen.
De nieuwsflits kan worden doorgestuurd naar de AB leden.

3b.

Mededelingen
Bij de geplande vergadering van het DB van 20 november is directeur afwezig. Er wordt kort
verkend bij de secretariaten of de datum kan worden verschoven; zo niet dat blijft de datum
gehandhaafd.

4.

Agendapunten ter besluitvorming

4a.

Vergaderschema’s DB en AB 2020
In het vergaderschema van het DB 2020 wordt nog een reservedatum gepland in
juli/augustus. Ook in het vergaderschema
Vergaderschema AB 2020 reservedatum wel opnemen en besloten wordt om op 1 juli 2020 de
jaarstukken te bespreken. Het vergaderschema 2020 wordt aan de leden toegezonden.

Auteur:

Y.C. Koopen

Datum:

Afdeling:

directiebureau

Documentnr:

30-10-2019

Versie:

vastgesteld

Geldig
vanaf:

Vertrouwelijkheid:

Pagina 1 van 4

Verslag
Dagelijks Bestuur d.d. 28 augustus 2019
4b.

Hoorplicht Wet verplichte GGZ
Het DB besluit om eerst uit te laten zoeken of de taak niet conflicterend is met de huidige
taken. Daarna wordt besproken of een offerte wordt uitgebracht om deze taak bij de GGD te
beleggen. Als de uitkomst is dat het conflicterend is, dan kan een advies aan gemeenten
worden uitgebracht waar het wel kan worden belegd.
De voorbereidingen voor een business case voor de meldplicht en het verkennend onderzoek
lopen op schema om indien er een positief antwoord komt, het tijdig te implementeren.
Bij de hoorplicht is het belangrijk dat naast de burgemeesters ook de loco burgemeester hier
goed op voorbereid worden. Bij het uitbrengen van een offerte moet hier aandacht voor
gevraagd worden.
Het DB besluit:
1.

Inventarisatie van de ambtelijke werkgroep af te wachten;

2.

Verkenning uit te voeren wat de rollen precies inhouden en hoe deze werkzaamheden
zich verhouden tot de andere taken van de GGD op het gebied van OGGZ/WMO en de
taken Aannemen van meldingen en Verkennend onderzoek;

3.

Resultaten van inventarisatie en verkenning agenderen voor DB september 2019.

5.

Agendapunten ter bespreking/informatie

5a.

Terugblik op vergadering AB d.d. 10 juli 2019/vooruitblik Themamiddag AB 25 september
2019
De vergadering van 10 juli was een goede en constructieve vergadering, waarin er vertrouwen
naar Veilig Thuis werd uitgesproken.
Het DB wil bij themamiddag het accent vooral op het op- en afschalen naar de gebiedsteams,
de samenwerking van de gebiedsteam met JGZ en VT. Verder zal nog bij de AB leden
gevraagd worden welke vragen zij hebben. De medewerkers gaan vooral vertellen wat zij
nodig hebben om de keten/relatie te optimaliseren: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat
is daarvoor nodig De terugkoppeling over het bezoek aan Denemarken gaat van programma
af, dat kan mogelijk op een later moment.

5b.

Lokaal gezondheidsbeleid en rol GGD
In 2020/2021 moet het lokaal gezondheidsbeleid bij gemeenten gereed zijn. De GGD heeft
hierbij een belangrijke input, dit wordt regionaal opgepakt.
Vanuit het DB wordt de vraag gesteld of bekend is welke gemeenten al een actueel
gezondheidsbeleid en/of meerjarig beleidsplan op gebied van gezondheidsbeleid hebben.
Deze speerpunten van gemeenten kunnen worden betrokken bij onze kadernota. Besloten
wordt om ambtelijk uit te vragen wat de speerpunten zijn bij het Ambtelijk Overleg.
De voorzitter stelt aan de orde in hoeverre GGD HN samenwerkt met zorgverzekeraars (Univé
en VGZ in deze regio). Vanuit VNG zijn er bijeenkomsten gepland met zorgverzekeraars over
preventie en de relatie gemeenten – zorgverzekeraars. Dit is interessant maar nog niet
constructief. Vita Valley mee bezig om dit verder uit te werken. Voorzitter en directeur
plannen een overleg met Vita Valley.
Het DB neemt kennis van de Factsheet evaluatie ondersteuningstraject gemeentelijk
gezondheidsbeleid

5c1.

GGiD: monitoring / stand van zaken
Het DB bespreekt de ontwikkelingen rondom het GGiD. Financieel is het project op orde.
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Inhoudelijk wordt het DB op de hoogte gehouden. Het DB volgt dit met interesse. We zijn met
Finalist bezig om tot oplevering te komen met andere GGD-en binnen de aanbestedingskaders.
5c2.

GGiD: correspondentie leverancier
Het DB neemt kennis van de briefwisseling. De nadere beantwoording vindt plaats na akkoord
van de voorzitter en/of portefeuillehouder.

5d.

Rapportage vaccinatiegraad (format)
Er komt voor iedere gemeente een rapport zoals nu het voorbeeld van Alkmaar is toegevoegd.
Het beleid van GGD Hollands Noorden gaat daarentegen over de regio. De wethouders in de
regio’s zullen hiermee aan de slag moeten, de rapporten komen ook aan de orde in de
accountgesprekken per gemeente. Gemeenten kunnen zelf het initiatief tot interventies en
maatregelen en hierbij ondersteuning vragen aan gemeenten. De norm kan per gemeente
verschillen. Het DB stelt nog wel een aantal verbeterpunten voor:
-

Pagina 10: apart hoofstukje van maken;

-

Pagina 16/17: term activiteiten vervangen door maatregelen of interventies
gemeente/GGD;

-

Dit is eerste opzet, waarvoor complimenten vanuit het DB, die nog verfijning zou kunnen
krijgen.

Het DB stemt in met het format met inachtneming van de verbeterpunten.
Het DB wil het onderwerp ook nog een keer agenderen voor het AB. De rapporten kunnen wel
worden verzonden.
6.

Veilig Thuis NHN

6a.

Ingekomen stukken en mededelingen Veilig Thuis NHN
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: er ligt verzoek vanuit Bovenregionale Stuurgroep Specialistische jeugdzorg
voor het periodieke overleg met een delegatie vanuit het DB. De voorzitter is verhinderd op de
voorgestelde datum. Gekeken wordt of de heer Kos met mevrouw Konijn dit overleg kan
voeren.

6b.

Monitoring Veilig Thuis
Er wordt ieder kwartaal een rapportage opgeleverd, deze is op 31 juli ambtelijk besproken. Zij
adviseren stuurgroep. De cijfers zijn conform begroting en het loopt conform planning.
Ziekteverzuim behoorlijk gedaald. Instroom van medewerkers loopt goed. De insteek is om
medewerkers zelf in dienst te nemen. Dat lukt nog niet helemaal omdat veel organisaties in
dezelfde vijver vissen.
Het DB informeert naar het ontwikkelbudget. Wordt de externe inhuur hier ook uit betaald.
Mevrouw Verstraaten geeft aan dat het ontwikkelbudget een aantal componenten. Een deel is
ook bedoeld voor inhuur. Er is meer externe inhuur dan we willen, maar het blijft wel binnen
de begroting. De inzet van personeel loopt wel achter op de begroting, daardoor loopt de
wachtlijst op. een wachtlijst.
De heer Paulina voegt toe dat de inspectie deze cijfers ook heeft gezien maar het vertrouwen
heeft uitgesproken.
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Mevrouw Verstraaten geeft de stand van zaken per maandag: 53 werkvoorraad waarvan 33 op
wachtlijst. Op de wachtlijst wordt veel inzet gedaan om deze weg te werken.
Vanuit DB wordt opgemerkt dat deze monitor niet helemaal geschikte model is om naar
wethouders te zenden. Een aantal tekstuele stukken behoeven meer uitleg, zoals wat de taak
van recruiter is en waarom pilot crisisdienst on hold gezet is. Voordat delegatie vanuit DB een
gesprek aangaat met stuurgroep (medio september), moet dit duidelijker verwoord zijn. Het
DB legt verantwoording af aan de bovenregionale stuurgroep en de stuurgroep is
verantwoordelijk voor informatievoorziening naar raden toe.
Mevrouw Verstraaten merkt tot slot op dat er in de begroting van 2020 geen ontwikkelruimte
meer is meegenomen. De begroting en beïnvloedingsruimte zijn krap. Veilig Thuis neemt de
benodigde maatregelen om zo veel mogelijk binnen de kaders van de begroting te blijven en
zal het bestuur tijdig over nieuwe ontwikkelingen informeren.
Vanuit DB wordt opgemerkt dat begroting 2020 gebaseerd is op 2019, tenzij er sprake is van
(structurele) toename van meldingen.
Het DB besluit:

6c.

-

Kennis te nemen van de Monitoring begroting 2019 Q2 Veilig Thuis NHN

-

de risico’s met betrekking tot de begroting 2020 te evalueren.

Aangepast voorstel huisvesting Veilig Thuis
De uitvraag naar mogelijkheden voor huisvesting in andere gemeenten heeft geen oplossing
geboden. De frictiekosten bij vertrek uit het huidige pand zijn berekend op 640.000 euro.
Het DB vraagt hoe realistisch het is het dat de eigenaar van het pand een vergunning krijgt, er
ligt nog geen concreet verzoek of principe verzoek bij gemeente Alkmaar. De gemeente
toetst ook op de parkeernorm. Pas als er principe verzoek bij gemeente ligt, kan verder
gegaan worden met deze optie. Er wordt nu uitgegaan van de hele dienst in één pand omdat
dit voordelen oplevert. Het DB wil deze analyse graag zien. Ook iets minder ideale
oplossingen moeten worden bekeken.
Het DB besluit:
1.

kennis te nemen van huidige stand van zaken

2.

uitgewerkt voorstel met betrekking tot de huisvesting Veilig Thuis te bespreken in het
dagelijks bestuur van 20 november 2019.

7.

Commissie basisvoorzieningen en Zorg&Veiligheid, BAC PG, GGD-GHOR Nederland
Geen bijzonderheden.

8.

Reservering nagekomen agendapunten
Er zijn geen nagekomen agendapunten.

9.

Rondvraag en Sluiting
Mevrouw Konijn meldt dat gemeente Alkmaar en JOGG een convenant gezonde
sportevenementen afgesloten, dat ondertekend wordt tijdens het EK Wielrennen.
De heer Paulina geeft aan dat GGD en Veiligheidsregio kijken of rond het gebouw een
rookvrije zone kan worden gemaakt.
Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 30 oktober 2019
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