Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 14 februari 2019
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
11 april 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering d.d. 22 november 2018
•

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

Jaarlijks is er een gesprek tussen een AB-vertegenwoordiging en de accountant
over de jaarrekening. Het AB heeft als vertegenwoordigers aangewezen mevrouw
Vos (Oldebroek), de heer Vrijhoef (Voorst) en de portefeuillehouder financiën in
het Dagelijks Bestuur (DB), de heer Cziesso (Apeldoorn).

•

De GGD voert het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uit
voor de 22 gemeenten. Vanaf 2019 wil de GGD de Wmo-inspectierapporten
openbaar maken.
Het AB wil hierover eerst een besluit van de colleges en werkafspraken.

•

Door een verwachte collegewisseling in Winterswijk zal mevrouw Saris aftreden
als wethouder en daarmee als AB- en DB-lid van de GGD. De Achterhoekse ABleden zullen met een aanbeveling komen voor de opvolging in het DB.

4. Uitgangspunten begroting 2020
•

In december 2018 hebben de gemeenteraden de Uitgangspunten voor de
begroting 2020 ontvangen. De gemeenten kunnen tot 1 maart a.s. hun zienswijze
hierop geven

•

Het AB heeft de (verwachte) reacties van de gemeenten doorgenomen. Een deel
van de gemeenten stuurt geen of een instemmende zienswijze. Een aantal
gemeenten heeft bezwaren tegen de gehanteerde indexering.

5. Normen- en toetsingskader 2019
•

Het AB heeft het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019 vastgesteld. De
accountant toetst hierop in zijn controle.

6. Instellen Auditcommissie
•

Het AB heeft besloten een auditcommissie in te stellen. Deze adviseert het AB
over zijn controlerende (financiële) taak en bereidt de besluitvorming in het AB
voor.

•

De auditcommissie bestaat uit de DB-portefeuillehouder financiën, de accountant,
de controller en de directeur publieke gezondheid. AB leden worden geïnformeerd
over en uitgenodigd voor de auditcommissie.
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7. Resultaten bestuursopdracht ‘Samen aan de slag voor een sluitende aanpak
personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’
•

De GGD heeft een bestuursopdracht uitgevoerd ‘Samen aan de slag voor een
sluitende aanpak personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’.
De opdracht ging over vier onderdelen: informatie-uitwisseling, 24/7-bereikbaarheid, passend vervoer en crisisplekken.

•

Het AB heeft vastgesteld dat hiermee de opdracht van de GGD is afgerond. Het
DB heeft toegezegd dat de GGD de “open eindjes” blijft oppakken. Dit komt in het
volgende AB terug.

8. Presentatie GGD-benchmark 2017
•

De GGD heeft de resultaten van de landelijke GGD-Benchmark 2017
gepresenteerd. De benchmark is bedoeld als middel om te zien hoe het zit en wat
je daarvan kunt leren. De benchmark is niet bedoeld als oordeel over kwaliteit.

9. Rondvraag
•

De heer Zeijts (Lochem) heeft zijn ervaringen gedeeld met een gezondheidsonderzoek door de GGD in het gebied Eefde-west. De aanleiding is ongerustheid
bij de inwoners.

•

De heer Ten Brinke heeft meegedeeld dat hij na een tijd nadenken bij het DB de
wens heeft neergelegd om op afzienbare termijn de functie van directeur publieke
gezondheid neer te leggen. Na tien jaar heeft hij behoefte aan een nieuwe horizon.
Het DB streeft ernaar dat het AB per 1-1-2020 een nieuwe directeur publieke
gezondheid benoemt.

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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