BESLUITEN- EN ACTIELIJST ALGEMEEN BESTUUR
27 november 2019

Nr

Agendapunt

Besluit:

1

Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen verslag vergadering d.d.

Het verslag van 10 juli 2019 wordt ongewijzigd

10 juli 2019

vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving

stukken/stukken ter kennisname

aangenomen.

3

Er zijn mededelingen over:
-

Speciale uitgave Suske en Wiske over
antibioticaresistentie

-

Dolfijntrofee voor team Vangnet&Advies Kop van
Noord-Holland

-

Symposium Omgevingswet

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
4

Vacature lid DB en voorzitterschap

De heer A. Tromp (gemeente Bergen) wordt aangewezen
als nieuw lid van het DB namens regio Alkmaar.
De heer P. Kos (gemeente Den Helder) wordt aangewezen
als voorzitter.

5

Burap 2

Het AB besluit om de 2e Burap voor kennisgeving aan te
nemen.

6

Vaststelling

1e

en

2e

begrotingswijziging 2019

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)

7a

Voorstel aannemen meldingen en

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

verkennend onderzoek

1.

het bijgevoegde voorstel dienstverlening in het kader
van de uitvoering Wvggz voor de onderdelen
Aannemen Meldingen en Verkennend Onderzoek;

2.

de bijbehorende financiering;

3.

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

4. 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

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

het bijgevoegde voorstel dienstverlening GGD Wvggz

voor het uitvoeren van de Hoorplicht;
2.

de bijbehorende financiering

3.

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

7c

Voorstel governance

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

De presentatie van Anna de Haan wordt toegevoegd aan

Community/113

de stukken in Ibabs.

Zelfmoordpreventie
9

Reservering nagekomen agendapunten
.

9a

Voorstel tot aansluiting

Het algemeen bestuur besluit om:

Werkgeversvereniging

1.

Samenwerkende Gemeentelijke

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

Organisaties (WSGO)

Samewerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);
2.

Dit principebesluit toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te
stellen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken
voor 1 maart 2020;

3.

De directeur van GGD Hollands Noorden te machtigen
om uitvoering te geven aan dit principebesluit.

10

Rondvraag en Sluiting

Geen bijzonderheden

Actielijst
Nr.

Vergadering

Actie

Afgerond / stand van
zaken

1
2

27-11-2019
27-11-2019

Offertes in het kader van Wvggz toezenden aan

Afgerond (2 december

gemeenten.

2019 verzonden)

Principebesluit aansluiting WSGO toezenden voor
wensen en bedenkingen aan gemeenteraden

3

27-11-2019

Presentatie over antibiotica resistentie in AB voorjaar
2020

AB maart of april 2020

