Verslag vergadering algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
d.d. 27 november 2019

Locatie:

De Hertog, Hertog Aaalbrechtweg 22 te Alkmaar, persruimte

Datum/tijd overleg:

Woensdag 27 november 2019, aanvang 14.30 uur

Deelnemers:

Mw. E. Konijn (Alkmaar), dhr. A. Tromp (Bergen), dhr. F. Binnendijk

(Castricum), dhr. P. Kos (Den Helder), dhr. T. Luyckx (Enkhuizen), mw. A.
Valent-Groot (Heerhugowaard), Mw. M. van Gent (Hollands Kroon),
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:

dhr. D. te Grotenhuis en mw. E. Beens

Voorzitter:

Mw. M. van Gent

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van de heer Te

Grotenhuis en mevrouw Beens. Namens de gemeente Bergen is de heer Tromp voor de eerste
maal aanwezig. Tevens is mevrouw Valent voor de eerste maal aanwezig, maar zij is wat
verlaat. Bij agendapunt Wvggz heeft burgemeester Jan Nieuwenburg gevraagd om met

directeur Veiligheidsregio Martin Smeekes aanwezig te mogen zijn om een korte toelichting te
geven. Zij worden verwacht rond 16.00 uur. De voorzitter stelt dan ook voor om de agenda te

volgen en indien we voor 16.00 uur aan punt 7 toe zijn, eerst de andere punten en presentatie
te behandelen. De vergadering stemt in met dit voorstel van orde. De agenda wordt

ongewijzigd vastgesteld. Tot slot meldt de voorzitter dat na afloop van deze vergadering nog
een korte besloten vergadering plaats vindt.
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.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken/stukken ter kennisname
De directeur heeft een aantal mededelingen:
-

Er is een speciale uitgave van Suske en Wiske, tante Biotica gemaakt door het ministerie

van VWS over antibioticaresistentie. Voor alle AB leden is een exemplaar beschikbaar. In

het voorjaar wordt in het AB een presentatie vanuit de afdeling Infectieziektenbestrijding
-

over dit onderwerp gegeven.

Daarnaast biedt de directeur alle leden ook graag het boek van Bauke Koekkoek: ‘De

kwestie verwarde personen’ aan. Vandaag nemen we een aantal besluiten over de Wet
verplichte GGZ. In dit boek gaat Koekkoek in op de oorzaak van de toename in

meldingen over personen met verward gedrag en de wijze waarop dat tot nu toe wordt
-

aangepakt.

Dolfijn Trofee: directie en DB zijn heel trots dat op 14 november de Dolfijntrofee is

uitgereikt aan het Team Vangnet en Advies in de regio Kop van Noord-Holland. Dit is een
wisseltrofee en gaat naar het initiatief of de organisatie die het voorgaande jaar het

meest heeft bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Het
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team V&A kreeg de prijs, omdat het al jaren het hart van de OGGZ-aanpak in de regio

vormt, daarbij met alles en iedereen in de regio en binnen de gemeenten samenwerkt en
zo de verbinding in de wijk bevordert. De aanpak van het team is niet voor niets ook

door de politie als best practice benoemd. Er is een persbericht opgesteld, dat verspreid
-

wordt.

Bij de ingekomen stukken is de uitnodiging voor een symposium Omgevingswet

toegevoegd op 15 januari aanstaande. Deze datum wordt zeer waarschijnlijk verzet.

Deze week of begin volgende week wordt dat duidelijk en wordt u op de hoogte gesteld
van de eventuele nieuwe datum.

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Inmiddels is mevrouw Valent
binnen gekomen. De voorzitter heet haar van harte welkom.
4.

Vacature lid DB en voorzitterschap

De voorzitter geeft aan dat inmiddels bekend is dat de heer Tromp namens de regio Alkmaar
kandidaat is voor het lidmaatschap DB. De heer Tromp stelt zich kort voor, hij is sinds april
2019 wethouder in Bergen vooral op het sociaal domein. Daarvoor was hij wethouder in
Uitgeest met onder andere de portefeuille gezondheidszorg.

De procedure is bij de stukken gevoegd en de voorzitter geeft nog een korte uitleg. Zij

benoemt als leden van het stembureau mw. Groot als voorzitter en de heer Vlaming en
mevrouw Valent als leden.

Nadat de briefjes zijn ingevuld en ingeleverd, schorst de voorzitter kort de vergadering en kan
het stembureau de telling doen. Na de schorsing krijgt mevrouw Groot het woord. Er zijn 68

stemmen uitgebracht waarvan 67 op de heer Tromp en één blanco. De voorzitter concludeert
dat de heer Tromp hiermee is aangewezen als lid van het dagelijks bestuur.

De voorzitter concludeert dat hiermee het dagelijks bestuur weer compleet is. De voorzitter
stelt voor kort te schorsen om met alle leden het voorzitterschap te bespreken.

Na de schorsing meldt de voorzitter dat het dagelijks bestuur de heer Pieter Kos voordraagt
als voorzitter. Ook hierover moet worden gestemd. De voorzitter verzoekt de zojuist

aangestelde commissie ook deze stemmen te tellen. Na het invullen en innemen van de

stembriefjes schorst de voorzitter de vergadering om de commissie aan het werk te laten
gaan.

Mevrouw Groot deelt mee dat er 68 stemmen zijn uitgebracht en alle 68 op de heer Kos. De
voorzitter concludeert dat de heer Kos hiermee is aangewezen als voorzitter. Zij feliciteert

hem van harte en vindt het fijn dat er weer een voorzitter aangewezen is. De heer Kos bedankt
de leden voor het vertrouwen in hem. Namens het AB wil hij mevrouw Van Gent met een

boeket bedanken voor het waarnemen van het voorzitterschap de afgelopen maanden. De
heer Kos deelt tevens mee dat hij mevrouw Van Gent gevraagd heeft om deze hele
vergadering nog voor te blijven zitten. Zij is bereid dit te doen.
5.

Burap 2

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage
(Burap) op. In deze rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de
begroting en nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de 1e Burap.
De heer Kos geeft een korte toelichting op de 2e Burap.

Mevrouw Konijn merkt op dat er sprake is van een positief resultaat. Vanuit Alkmaar wordt wel
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opgemerkt dat de reserve maximaal 2,5% mag zijn.

De heer Kuijpers merkt op dat een verlaging van de bijdrage onwenselijk is, dat besluiten we
pas bij de jaarrekening.

Mevrouw Groot vindt de Burap helder en duidelijk. Het overschot wil het dagelijks bestuur

inzetten voor bedrijfsvoeringszaken. Daar moet wel eerst een voorstel voor komen en niet
achteraf een verantwoording.

De heer Vlaming merkt op dat het voordeel incidenteel van aard is, maar wel structurele
kenmerken heeft.

De heer Van der Veek heeft dezelfde vraag over een aantal posten. Daarnaast zat bij de
ingekomen stukken een tweetal brieven van Stede Broec en Opmeer om te bezuinigen.

Ook de heer Binnendijk merkt op dat er fors bedrag is qua overschot. Er moet goed gekeken
worden of dit structureel of incidenteel is, alvorens voorstellen te doen.

De heer Bijman merkt op dat het overschot ook komt door het niet invullen van vacatures.

De heer Luyckx merkt op dat hij ook neigt om het overschot terug te laten vloeien, maar hier
bij jaarrekening naar te kijken.

De heer Kos merkt op dat de 2,5% voort vloeit uit het financieel herstelplan. Je ziet hier effect

van aantal zaken: er is sprake van hogere inkomsten, maar dit is bijna allemaal incidenteel. De
heer Kos stelt vast dat er een wens is om het inzichtelijk te maken. Hij zegt toe dat te gaan
doen. Daarnaast merkt de heer Kos op dat er ook nogal ‘geknepen’ is bij dit bedrijf bij de

invulling van vacatures en systemen. Hij staat voor een robuuste en solide organisatie. De
heer Kos geeft aan dat het uiteraard volledig aan het AB is om bij resultaatbestemming
hierover te besluiten.

Het algemeen bestuur besluit om de 2e Burap 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
6.

Vaststellen 1e en 2e Begrotingswijziging 2019

De 1e en 2e begrotingswijziging 2019 zijn voorgelegd voor zienswijzen aan de

gemeenteraden. Daar zijn een aantal reactie op ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft een
bestuurlijke reactie opgesteld op de zienswijzen. De voorzitter meldt dat het lid van

Heerhugowaard een amendement heeft ingediend bij het voorstel. Zij geeft mevrouw Valent
de gelegenheid dit toe te lichten.

Mevrouw Valent geeft aan dat er in het verleden een egalisatiereserve voor het

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is gevormd. Nu we meer middelen hebben dan voorzien,

dienen deze naar haar mening toegevoegd te worden aan de reserve. De middelen worden
ontvangen voor het RVP dus een overschot moet daar ook naar terugvloeien. De egalisatiereserve bestaat al, maar hij is negatief. De reserve is al voor dat doel in het leven
geroepen.

Mevrouw Groot zou graag willen horen hoe het DB tegen het amendement aan kijkt.

De heer Kos geeft als portefeuillehouder aan dat we voor het RVP via een DVO afspraken
hebben gemaakt om fluctuaties op te vangen.

De leden Van der Ven, Bijman, Konijn en Vlaming ondersteunen het amendement.

De portefeuillehouder geeft aan ook positief ten opzichte van het amendement te staan maar
het zit echter wel een beetje in de techniek. Het amendement wordt ingediend bij de

begrotingswijzigingen, maar beter en meer transparant zou het zijn dit amendement mee te
nemen bij de resultaatsbestemming. Hij zou mevrouw Valent willen voorstellen het

amendement aan te houden tot over de resultaatsbestemming wordt gesproken, omdat dan
de strekking van het amendement wordt bereikt op een heldere manier via de
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resultaatbestemming. Mevrouw Valent kan hier mee instemmen.

De voorzitter concludeert dat het amendement ingediend door het lid van Heerhugowaard
wordt aangehouden tot over de resultaatsbestemming wordt gesproken.
Het AB besluit de 1e en 2e begrotingswijziging vast te stellen.
7.

Voorstellen met betrekking tot de Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De voorzitter heet burgemeester Nieuwenburg en directeur Martin Smeekes van VR NHN

welkom. Zij hebben verzocht aanwezig te mogen zijn bij dit agendapunt. De Wvggz treedt op 1
januari aanstaande in werking, dat betekent dat direct na de besluitvorming in het algemeen
bestuur de definitieve offertes naar de colleges worden gezonden voor besluitvorming.

Gabrielle Geerdink, adjunct directeur leidt samen met Susan Verlinden, projectleider het agendapunt
in met een korte presentatie. De presentatie wordt aan de agenda toegevoegd.
De heer Nieuwenburg dankt de voorzitter voor de gelegenheid die hem wordt geboden. De

heer Nieuwenburg geeft aan dat hij voor de tweede maal in het AB GGD HN aanwezig is, de

eerste maal om te peilen of GGD Hollands Noorden deze taak kon en wilde oppakken en nu om
de laatste stap naar besluitvorming en uitvoering te nemen. Hij geeft aan dat bij de

organisaties en professionals (geneesheren directeur, OvJ) die het moeten gaan uitvoeren er

behoefte is aan eenduidige werkwijzen. Hij is verheugd dat we elkaar op de schaal van Noord-

Holland Noord hebben kunnen vinden. Er is bij GGD Hollands Noorden enorm hard gewerkt, in
het land kijkt men daar jaloers naar.

Mevrouw Geerdink voegt toe dat toen we de opdracht aannamen er weinig tijd was. Susan

Verlinden is als projectleider aangenomen, deels met subsidie. Zij blijft tot 1 mei 2020 en heeft
veel contact met de drie regio ambtenaren. Mevrouw Geerdink vraagt aandacht voor de
besluitvorming, het is als het AB instemt met alle voorstellen, voor GGD van belang dat

vervolgens de gemeenten binnen twee weken het besluit nemen en de machtigingen getekend
retour zenden, zodat GGD de werkzaamheden kan gaan uitvoeren vanaf 1 januari 2020.
7a.

Voorstel aannemen meldingen en verkennend onderzoek

De voorzitter geeft aan dat aanvullend aan de stukken een addendum en een erratum bij dit

voorstel zijn toegezonden. Deze maken onderdeel uit van de besluitvorming. De errata zullen
in de offerte worden verwerkt, het addendum wordt toegevoegd aan de offerte.

Mevrouw Konijn complimenteert de directie van GGD HN: er is keihard en adequaat gewerkt

aan deze voorstellen. De gemeente Alkmaar stemt in met het aanbieden van de offertes, maar
de financiële verdeelsleutel (beslispunt 3) is niet aan het AB, maar aan de gemeenten om dit
met elkaar te bespreken hoe de verdeelsleutel er uit gaat zien.

De heer Bijman sluit zich graag aan bij de complimenten voor de directie en begrijpt de
opmerking over de verdeelsleutel.

De heer Kuipers geeft aan dat een verdeelsleutel op basis van inwoners nadelig is voor kleine
gemeenten, hij vindt een verdeelsleutel op basis van het bedrag dat gemeenten voor Wvggz
krijgen juister.

Mevrouw Konijn geeft aan dat zij deze discussie nu juist niet thuis vindt horen in het AB maar
dat dit aan de gemeenten zelf is. De rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer moeten

duidelijk worden gescheiden. Zij stelt voor om na afloop van de besloten AB vergadering elkaar
als portefeuillehouders te spreken over hoe om te gaan met de verdeelsleutel.

De heer Kuipers informeert of de aanloopkosten wel voor rekening GGD zijn. Dit is niet het
geval, deze worden na opdrachtverlening verrekend.
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Besloten wordt om na het AB bijeen te blijven om over de verdeelsleutel te spreken en

beslispunt 3 uit het voorstel (te weten: het opstellen van een financiële verdeelsleutel door de
GGD voor de kosten in 2020 conform advies financiële klankbordgroep) te schrappen. Het AB
stemt hiermee in.

Het AB besluit in te stemmen met (gewijzigd besluit):
1.

het bijgevoegde voorstel dienstverlening in het kader van de uitvoering Wvggz voor de

2.

de bijbehorende financiering;

3.
4.

onderdelen Aannemen Meldingen en Verkennend Onderzoek;

kennis te nemen van het nagezonden addendum over de kosten van verruiming van
openingstijden.

de offerte en beslispunten inclusief de errata en het addendum van het AB voor

besluitvorming voor te leggen aan de colleges en daarbij aan te dringen op besluitvorming
in de 1e week van december.

7b.

Voorstel hoorplicht

De voorzitter stelt voor om ook hier gelet op de discussie bij het vorige agendapunt de
verdeelsleutel te bespreken na de AB vergadering.
Het AB besluit in te stemmen met:
1.

het bijgevoegde voorstel dienstverlening GGD Wvggz voor het uitvoeren van de Hoorplicht;

3.

de beslispunten van het AB voor besluitvorming voor te leggen aan de colleges en daarbij

2.

7c.

de bijbehorende financiering;

aan te dringen op besluitvorming in de 1e week van december.

Uitwerking governance

De voorzitter geeft aan dat het DB een gewijzigd voorstel naar de leden van het AB heeft

gezonden, omdat het niet aan het DB is om te besluiten over de governance. Het voorstel
moet worden gezien als een advies van de opdrachtnemer.

Het AB besluit om in te stemmen met het gewijzigde advies van het dagelijks bestuur,

inhoudende: kennis te nemen van de uitwerking governance voor het uitvoeren van Wvggz
taken.
8.

Presentatie Supranet Community/113 Zelfmoordpreventie

Mevrouw Van de Ven leidt dit agendapunt kort in. Hoorn is een van de pilot gemeenten. Er is
met alle stakeholders gekeken hoe je feiten en cijfers met elkaar kunt vergelijken. Mevrouw

Van der Ven geeft aan dat de gatekeeperstraining ook aan het eigen personeel is aangeboden.
Hier kwamen hele bijzondere en waardevolle reacties op. Bedoeling is om het in Hoorn verder
uit te rollen, veel mensen vinden het lastig om het gesprek aan te gaan, terwijl dat nu juist zo
zinvol is om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Anna de Haan, beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden geeft een presentatie over dit
project. De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.

De heer Tromp vraagt waarom is gekozen voor de informele term ‘community’ terwijl het toch

vooral voor professionals bedoeld is. Mevrouw De Haan geeft aan dat community wel breder is
dan alleen professionals.
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Mevrouw Groot vraagt of er ook voorbeelden of verhalen zijn van mensen die poging hebben
gedaan of suïcidale gedachten hebben en kunnen vertellen wat deze interventie voor hen
betekende. Anna de Haan geeft aan dat de website heel uitgebreid is, ook voor dit soort
verhalen.

Mevrouw Konijn merkt op dat uit de jongvolwassenen monitor eenzaamheid een belangrijk
punt is. Zitten we met dit project niet te veel aan de achterkant, moeten we ook niet kijken
naar meer preventie aan de voorkant. Anna de Haan geeft aan dat het vooral ook om de

beschermende factoren gaat. De community is heel breed, het gaat om het kunnen signaleren
en het gesprek durven aangaan, ook aan de voorkant. Daarnaast is er goede samenwerking

met de ambulancediensten, deze cijfers geven veel inzicht om juist aan de voorkant te gaan

sturen. Mevrouw Van der Ven vult aan dat ook huisartsen niet altijd goed zijn toegerust om te
signaleren en het gesprek aan te gaan.

De heer Vlaming geeft aan dat hij een voorstelling van Theater Traxx heeft bijgewoond, die

hem bijzonder heeft getroffen. Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar, je kunt ook eenzaam zijn
in een groep.

Mevrouw De Haan zegt dat het vooral gaat het taboe te doorbreken. Geen uitweg meer zien is
vaak de reden om zelfmoord te plegen.

De voorzitter dankt mevrouw De Haan voor haar presentatie.

9.
9a.

Reservering nagekomen agendapunten
Voorstel tot aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie
(WSGO)

In het DB van 20 november 2019 ligt een voorstel voor aansluiting bij de werkgeverscommissie
samenwerkende gemeentelijke organisaties. Op grond van de Wet gemeenschappelijke

regeling moet aansluiting bij een privaatrechtelijke organisatie voor wensen en bedenkingen
worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze aansluiting speelt voor vrijwel alle
gemeenschappelijke regelingen.

De voorzitter geeft aan dat er vanuit de gemeente Heerhugowaard is opgemerkt dat de GR
technisch juridisch niet voorziet op aansluiting bij een privaatrechtelijke regeling (de GR
spreekt over oprichten).

Voorgesteld wordt om dit bij de volgende wijziging van de GR op te nemen. De GR moet

sowieso na fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard worden aangepast. Het AB
kan zich hierin vinden.

Het algemeen bestuur besluit om:

10.

1.

het principebesluit te nemen om als GGD Hollands Noorden aan te sluiten bij de

2.

dit principebesluit tot te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten om hen

3.

de directeur van GGD Hollands Noorden te machtigen om uitvoering te geven aan dit

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor 1
maart 2020

principebesluit.

Rondvraag en Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een iedereen alvast een fijne kerstperiode toe.
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Aansluitend wordt nog een korte besloten vergadering gehouden. De AB leden worden
verzocht te blijven zitten.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 11 maart 2020
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