Verslag vergadering
dagelijks bestuur d.d. 11 december 2019

Locatie:

Zevenhuizen 10 te Alkmaar

Datum/tijd overleg:

Woensdag 11 december 2019

Deelnemers:

Dhr. P. Kos, mw. M. van Gent, mw. E. Konijn, dhr. A. Tromp, dhr. W.
Bijman, mw. M. van der Ven, dhr. E.J. Paulina
Voorts aanwezig: mw. G. Geerdink (bij agendapunt 1a en 5b), mw. E.
Abbema (bij agendapunt ), dhr. M. Besteman

Verhinderd:

-

Voorzitter:

Dhr. P. Kos

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze werklocatie van GGD Hollands Noorden. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1a.

Presentatie door de medewerkers van Zevenhuizen over hun werkzaamheden in het
prostitutie- en gezondheidscentrum Zevenhuizen
Joyce Elshof en Debbie Burgering geven een presentatie voor het dagelijks bestuur over hun
werkzaamheden in het prostitutie- en gezondheidscentrum en de achtergronden van de
ondersteuning van sekswerkers.

2a.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van 20 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat ten aanzien van het GGID voorgesteld
wordt aan het AB om de geheimhouding op te heffen en raden ook geinformeerd worden op
een nader met het AB af te spreken moment. Dit punt komt later aan de orde.

2b.

Actielijst DB vorige vergadering
Opgemerkt wordt dat het actiepunt om een aparte brief naar de raden te sturen via de AB
leden voor hun input ontbreekt. Deze actie is nog niet uitgevoerd.
Verder heeft het DB een kritische opmerkingen over het feit dat de wijziging GR nog niet is
verzonden. Besloten wordt dat deze uiterlijk 15 januari 2020 wordt toegezonden aan
gemeenten.

3.

Ingekomen stukken GGD breed
In de nieuwsflits staat een stuk over de hielprikscreening. Het RIVM heeft echter besloten de
screening op ALD voorlopig uit te stellen. Het DB besluit dat om verwarring te voorkomen het
stuk er uit gehaald wordt. Van het nieuwsartikel in het NHD wordt kennis genomen.

3b.

Mededelingen
•

Mevrouw Konijn deelt mee dat er gesprek met bovenregionale stuurgroep (Lydia Groot en
John Does) is geweest. Vanuit het DB is aangegeven waarom niet is mee gewerkt aan de
evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst van de stuurgroep. Hier was begrip voor.
De stuurgroep heeft aangegeven opnieuw onderzoek te doen waarbij verder gekeken
wordt dan alleen de governance, maar ook is het goed belegd bij GGD. Bij dit onderzoek is
GGD geen mede opdrachtgever, maar krijgt wel gelegenheid om mee te kijken met
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opdracht die geschreven wordt. Vanuit het DB is aangegeven dat er een eigen interne
evaluatie is gehouden waar zaken in staan die zeker goed zijn om mee te nemen in het
onderzoek. De vraag is gesteld of interne evaluatie ter beschikking kan worden gesteld.
Het DB heeft er geen bezwaar tegen de interne evaluatie met dat doel ter beschikking te
stellen om als input te gebruiken voor de vervolgopdracht en het verdere proces. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling dat de interne evaluatie verder wordt verspreid. Het DB
besluit dat de interne evaluatie voor dit doel aan de stuurgroep ter beschikking kan
worden gesteld (brief met die strekking erbij).
•

De voorzitter deelt mee dat een belronde is gehouden om te komen tot een extra AB
vergadering. Deze is nodig om de geheimhouding op te kunnen heffen, ongeveer
gelijktijdig in alle drie regio’s. Het DB besluit om de extra ingelaste vergadering van het
algemeen bestuur te houden op 18 december 2019 om 13.45 uur tot 14.30 uur. Zo
mogelijk kan dan los van het algemeen bestuur nog worden gesproken over de
verdeelsleutel in het kader van de taken Wvggz.

•

De directeur deelt mee dat een aansprakelijkheidstelling is ontvangen van een casus van
Veilig Thuis die een aantal jaren geleden heeft gespeeld. Deze is inmiddels in handen
gesteld van de verzekeraar en wordt verder door verzekeraar afgehandeld. Niet uitgesloten
wordt dat betrokkene mogelijk ook pers informeert.

•

Bij de stukken zit ook een gewijzigd vergaderschema DB 2020. Er was behoefte om de
vergadertijd met een half uur te verlengen. Voor de datum 6 maart wordt nog een
alternatief gezocht, omdat de directeur op dat moment ook vergadering van de
Veiligheidsregio heeft. Het schema komt nog een keer terug, de verlenging met een half
uur is wel al doorgegeven aan de secretariaten. Daarnaast moet nog gekeken worden of de
1e Burap tijdig kan worden aangeleverd en naar het AB kan worden verzonden. Het DB is
bereid hiervoor eventueel een kort extra overleg te plannen.

4.

Agendapunten ter besluitvorming

4a.

Kaderbrief:
Toegelicht wordt dat verdeelsleutel Wvggz en het erratum dat is toegezonden bij de offerte
(correctie met € 40.000) nog niet verwerkt zijn.
Vanuit het DB wordt opgemerkt dat er informatie is opgehaald bij de raden, maar ook is
gekeken wat er al in lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten is opgenomen. Dat is niet echter
terug te vinden in deze kaderbrief. De kaderbrief lijkt nu helemaal geënt op landelijk beleid.
De heer Paulina geeft aan dat bij de raden ook veel vragen zijn opgehaald in plaats van
concrete voorstellen of ideeën.
Ook wordt vanuit DB opgemerkt dat GGD HN zich in kaderbrief meer op gezondheid moet
richten en minder op maatschappelijke. Het DB vindt het belangrijk om rol en profilering van
GGD te blijven herhalen en steeds aan te geven wat rol van GGD bij bepaald onderwerp is.
De voorzitter merkt op dat de focuslijnen wel een heldere kapstok zijn om zaken aan op te
hangen. De kaderbrief moet wel ‘hoog over’ zijn.
Het DB heeft ten aanzien van de kaderbrief 2021 de volgende aanvullingen en opmerkingen:
-

in de inleiding uitleg waarom gekozen is voor de vier focuslijnen.

-

goed overzicht toevoegen van wat wettelijk is en wat niet wettelijk

-

voorstel over besteding positief saldo hoort niet thuis in kaderbrief, maar komt in voorstel
bij jaarstukken.

-

Pagina 9: hoog risico. Uitleg toevoegen waarom hoog en welke beheersmaatregel daar op
wordt genomen.
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-

verdeelsleutel Veilig Thuis nog aanpassen

-

In bijlage 2 weglaten wat GR is en wat niet

-

Bijlage 5: controleren op wettelijke taak gemeenten (PGA).

-

in aanbiedingsbrief aangeven hoe tot stand gekomen (via input raden) maar ook dat er
uiterste inspanning is gedaan om binnen de begroting te blijven, aangeven dat er positief
saldo wordt verwacht en dat daarvoor nog voorstel komt.

Het DB besluit:
1.

De kaderbrief 2021 met bovengenoemde aanpassingen voor 15 december aan de raden
van de deelnemende gemeenten aan te bieden en hen te verzoeken binnen 10 weken hun
zienswijzen op de kaderbrief te geven.

2.

De vaststelling van de kaderbrief 2021 te agenderen voor de vergadering van het
algemeen bestuur op 11 maart 2020.

3.
4b.

De voorzitter het mandaat te verlenen om de aanbiedingsbrief op te stellen.

Vaststelling Reglement van Orde van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur besluit:
1.

Reglement van orde vast te stellen

2.

Vastgestelde reglement van orde ter informatie aan het AB te zenden

5.

Agendapunten ter bespreking/informatie

5a.

Evaluatie werkwijze doorzending stukken AB
In april 2019 werd in het DB afgesproken dat alle stukken die naar het AB worden gezonden
eerst worden voorgelegd aan het DB, dan wel indien het informatie is waarvoor geen besluit
nodig is, in overleg met de portefeuillehouder of voorzitter worden doorgezonden. Het DB
vindt dit nog steeds de goede werkwijze en handhaaft deze

5b.

Stand van zaken project Omgevingswet
De presentatie zoals die ook bij het symposium op 29 januari aanstaande wordt gehouden is
bijgevoegd. Het DB vraagt of de informatie in de presentaties ook is afgestemd met de
gemeentelijke projectleiders. De heer Paulina zegt toe dit na te vragen. Het DB neemt kennis
van de informatie. In de stuurgroep Omgevingswet moet vanuit het DB nog een nieuw lid
worden aangewezen. Dit wordt betrokken bij de portefeuilleverdeling.

5c.

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 27 november 2019
Het algemene gevoelen is dat het een prettige vergadering was, waarbij ook het dagelijks
bestuur weer op volle sterkte is. De portefeuilleverdeling binnen het dagelijks bestuur komt op
agenda van januari 2020. De huidige portefeuilleverdeling wordt alvast rondgestuurd. .
Naar aanleiding van de presentatie over suïcidepreventie van Anna de Haan vraagt het DB hoe
de uitrol is over de andere gemeenten. Er is een aantal koploper gemeenten. Het initiatief komt
vanuit wethouders zelf om het ook in hun gemeente uit te voeren en GGD HN ondersteunt
daarbij. Vanuit GGD HN wordt wel actief gekeken welke gemeenten volgen. Tot 2021 is daar
ook subsidie voor beschikbaar.

6.

Stand van zaken GGiD
Er is een extra AB gepland op 18 december aanstaande, aanvang 13.45 uur.
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De presentatie die in het AB wordt gegeven, wordt besproken met het DB. Het DB geeft een
aantal suggesties voor de presentatie waaronder expliciet benoemen waarom meerwerk (vaak
wettelijk verplicht). Daarnaast verwachten de leden van het algemeen bestuur ook een goed
doorwrocht stuk, dat ze kunnen gebruiken om hun eigen colleges en raden te informeren. Het
DB is van mening dat de informatie aan de medewerkers gelijk moet met het tijdstip waarop
raden geinformeerd worden. Afgesproken wordt dat een raadsinformatiebrief wordt
voorbereid.
Het DB besluit om – mede gelet op kerstperiode – de AB leden voor te stellen de colleges in de
eerste vergadering na reces (7 januari 2020) te informeren en dan ook gemeenteraden (via
college/lid AB) en personeel te informeren
7.

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

8.

Reservering nagekomen agendapunten
Geen nagekomen agendapunten.

9.

Rondvraag en Sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 22 januari 2020
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