Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 13 april 2017
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
6 juli 2017

1. Opening en verslag vergaderingen d.d. 16 februari 2016


Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.

2.


Met een nieuw kabinet in aantocht pleiten de GGD-voorzitters, verenigd in de
VNG-Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (bac PG), voor een breed
gedragen en doelgericht Preventieakkoord.



Het Dagelijks Bestuur heeft op 16 maart 2017 een nieuwe Klachtenregeling
vastgesteld, in overeenstemming met Zorgbelang Gelderland. Aanleiding is de
nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De GGD valt ook onder
het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht.



Namens het Algemeen Bestuur hebben de heren Peppelman (Bronckhorst) en
Van Norel (Epe / Dagelijks Bestuur) gesprekken gevoerd voor de selectie van een
accountant. In de volgende AB-vergadering komt een voorstel.



Het rijk werkt aan plannen voor jodiumprofylaxe. Dit is het preventief slikken van
jodium(tabletten) om in geval van kernongevallen zoveel mogelijk te voorkomen
dat radioactief jodium in de schildklier wordt opgeslagen. De GGD streeft ernaar
de betrokkenen gemeenten tijdig te informeren.



De ‘Gelderse Gezondheidswijzer’ heeft de tweede prijs gekregen bij de Eenvoudig
Beter Trofee. Deze quick scan gezonde leefomgeving is een initiatief van de
provincie Gelderland, in samenwerking met de Gelderse GGD’en en adviesbureau
Royal HaskoningDHV.

3. Invulling functie directeur publieke gezondheid


Het AB heeft Dick ten Brinke benoemd tot enige directeur publieke gezondheid.
Op 30 maart heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NOG hiermee al
ingestemd.



De functie van DPG is vanaf 2012 gezamenlijk ingevuld door Aart Schoenmaker
(als directeur GHOR) en Dick ten Brinke (als directeur GGD). Per 1 februari 2017
is Schoenmaker benoemd tot algemeen directeur / regionaal commandant
brandweer Veiligheidsregio NOG. Daarom is besloten over te gaan naar een
eenhoofdige functie Directeur Publieke Gezondheid, zoals de Wet publieke
gezondheid bepaalt.
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4. Programmabegroting 2018


Het AB heeft ingestemd met de concept-Programmabegroting 2018 en de
procedure tot vaststelling. De begroting bevat ook de reactie van het Dagelijks
Bestuur op de zienswijzen van de gemeenten op de Uitgangspuntennota 2018.



De gemeenteraden kunnen tot 13 juni 2017 reageren op de Programmabegroting.
Het Dagelijks Bestuur heeft deze op 13 april aan de gemeenten toegezonden.

5. Uitvoering Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden


De minister van VWS heeft een subsidieregeling vastgesteld voor noodzakelijk
zorg aan onverzekerden (niet onverzekerbare vreemdelingen, voor wie er al een
regeling is). Zorgverleners kunnen via deze regeling kosten declareren.



Voorwaarde is dat de zorgverlener binnen 24 uur melding maakt bij een meldpunt
van GGD GHOR Nederland. De regionale GGD informeert vervolgens de
betrokken gemeente. De gemeente heeft de taak heeft om de onverzekerde op te
sporen en toe te leiden naar een zorgverzekering en de juiste begeleiding.

6. Bestuursopdracht ‘mensen met verward gedrag’ in regio NOG


Het Dagelijks Bestuur GGD en het Districtsveiligheidsoverleg van de politie
hebben directeur publieke gezondheid D.W. ten Brinke een bestuursopdracht
gegeven voor de aanpak van mensen met verward gedrag. Hij brengt de
bovenregionale aspecten en een sluitende aanpak voor de 22 gemeenten in de
regio NOG in beeld.



Vanuit het Algemeen Bestuur is aangegeven dat de bestuursopdracht aan de
GGD wel toegevoegde waarde moet hebben. De gemeenten en regio’s werken
aan beleid en initiatieven op dit gebied. Het Dagelijks Bestuur ondersteunt dit en
benadrukt dat het om een inventarisatie gaat. Het AB heeft de bestuursopdracht
(alsnog) ook formeel vastgesteld.

U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
GGD Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD (www.ggdnog.nl ,
onder de tab gemeenten en dan ‘Direct naar Vergaderingen algemeen bestuur’).
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