Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 11 april 2019
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
4 juli 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering d.d. 14 februari 2019
•

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

De provincie Gelderland heeft meegedeeld mee dat GGD Noord- en OostGelderland voor 2019 onder repressief financieel toezicht valt (dit is de minst
belastende vorm).

4. Aanwijzing DB-lid
•

Na de collegewisseling in Winterswijk heeft het nieuwe college van B&W mevrouw
E.S.F. Schepers-Janssen aangewezen als AB-lid namens Winterswijk.

•

Door de collegewisseling in Winterswijk was er een vacature in het dagelijks
bestuur (DB). De Achterhoekse AB-leden hebben aanbevolen om de heer J.C.
Wikkerink (Aalten) aan te wijzen. Het AB heeft de aanbeveling overgenomen.

5. Benoemingsprocedure directeur publieke gezondheid
•

De huidige directeur, de heer D.W. ten Brinke, heeft zijn vertrek aangekondigd.
Het DB is gestart met de werving en selectie van een opvolger. Het streven is dat
het AB in zijn vergadering van 4 juli 2019 een nieuwe directeur benoemt.

6. Bestuursagenda 2019-2023
•

Het AB heeft de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder vastgesteld.
Hiermee is het kader voor het GGD-beleid voor de komende jaren vastgelegd.

•

De gemeenten hebben tot 1 maart 2019 hun zienswijze hierop kunnen geven. Het
DB neemt de ontvangen reacties mee in de uitwerking van de Bestuursagenda.

7. Jaarstukken 2018
•

Het AB heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vastgesteld. GGD NOG
heeft 2018 afgesloten met een positief saldo van € 213.000.

•

Het AB heeft besloten af te wijken van de hoofdregel dat een overschot teruggaat
naar de gemeenten. Het saldo is bestemd voor kosten van de ingezette
organisatieontwikkeling en voor de kosten van het inhalen van de achterstand bij
jeugdgezondheid eind 2018. Dit laatste is een gevolg van het hoge ziekteverzuim
en de beperkte personele bezetting door krapte op de arbeidsmarkt.
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•

Jaarlijks voeren een AB-vertegenwoordiging en de accountant een gesprek over
het accountantsverslag bij de jaarrekening. Vastgesteld is dat de GGD stappen
vooruit zet in het financiële beheer. De samenwerking tussen de accountant en de
GGD-organisatie verloopt goed.

8. Programmabegroting 2020
•

•

•

Het AB heeft met grote meerderheid ingestemd met de concept-Programmabegroting 2020. In deze begroting heeft het DB ook gereageerd op de zienswijzen
die gemeenten hebben gestuurd over de uitgangspunten voor de begroting 2020.
Een aantal gemeenten heeft moeite met de indexering van 5,23%, terwijl zij in de
eigen gemeenten een andere index hanteren en/of fors moeten bezuinigen. De
meerderheid wil voor de begroting 2020 vasthouden aan de bestaande afspraken.
Uit die afspraken vloeit dit indexpercentage voort. Een ambtelijke commissie komt
nu met een advies over de indexering vanaf 2021. Het doel is dat dit een breed
draagvlak heeft.
Het DB heeft ook toegezegd om te kijken naar mogelijke besparingen om de
inwonerbijdrage in 2020 omlaag te brengen.

9. Risicomanagement en weerstandsvermogen
•

Het AB heeft ingestemd met de voorgestelde methodiek voor het kwantificeren
van de financiële risico’s die de GGD loopt. In november 2018 heeft het AB al
inhoudelijk bepaald met welke risico’s de GGD rekening moet houden.

•

Het AB heeft besloten om jaarlijks bij de jaarrekening het benodigde weerstandsvermogen te beoordelen. Op dit moment komt de nieuwe methodiek uit op
ongeveer eenzelfde bedrag als het bestaande weerstandsvermogen. Het DB
rapporteert in 2019 in de tussentijdse bestuursrapportages op basis van de nieuwe
methode.

10. Openbaar maken Wmo-inspectierapporten
•

Het AB heeft het voornemen besproken van de directeur publieke gezondheid om
Wmo-inspectierapporten actief openbaar te maken. Hij wil de colleges van B&W
voorstellen dat zij hiertoe besluiten in een algemene beleidsregel.

•

Het AB verzoekt de directeur om de gemeenten een concept-beleidsregel voor te
leggen. Ook moet de GGD de invoering van de openbaarmaking afstemmen met
de 22 gemeenten.

11. Sluitende aanpak personen met verward gedrag in NOG: rol GGD bij vervolg
•

De GGD heeft begin 2019 een bestuursopdracht afgerond rond de sluitende
aanpak personen met verward gedrag in NOG Het DB heeft het AB geïnformeerd
over de lopende zaken na de bestuursopdracht en de rol van de GGD hierbij. Het
AB draagt de GGD op te dragen zijn werkzaamheden goed af te stemmen met de
gemeenten.

12. Rondvraag
-

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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