Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 4 juli 2019
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
21 november 2019

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

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag vastgesteld, met een aanpassing.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

Het VNG-bestuur heeft 18 april besloten een werkgeversvereniging op te richten
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals GGD NOG. Aanleiding
is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

•

Het team Medische milieukunde van de GGD wil graag meer in gesprek komen
met de wethouders ruimtelijke ordening over het invullen van het aspect van
gezondheid in het omgevingsbeleid.

•

GGD GHOR Nederland heeft een standpunt geformuleerd over vaccineren in de
kinderopvang. GGD GHOR NL verzoekt bij te dragen aan het naar buiten
brengen van dit standpunt.

•

Begin juni is het publieksjaarverslag 2018 van GGD NOG verschenen.

•

Op 11 april 2019 heeft het AB besloten om een ambtelijke commissie in te stellen,
met als opdracht alternatieven voor de huidige indexeringssystematiek te
verkennen. Op basis van het advies van de commissie legt het dagelijks bestuur
(DB) een voorstel voor aan het AB op 21 november 2019.

•

De raad van Harderwijk op 16 mei 2019 een motie aangenomen over de BMRvaccinatiegraad. Besproken is dat de gemeente een lokaal plan van aanpak
maakt met gebruik van de expertise van de GGD.

4. Plaatsvervangend voorzitter en portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
•

Het AB heeft besloten om de heer E.J. Huizinga (wethouder Doetinchem) aan te
wijzen als plaatsvervangend voorzitter;

•

Ook heeft het AB kennisgenomen van de portefeuilleverdeling en de afspraken
over vervanging binnen het DB.

5. Benoeming directeur publieke gezondheid
•

Begin 2019 heeft de huidige directeur, de heer D.W. ten Brinke, aangegeven dat
hij na 10 jaar op termijn wil stoppen als directeur publieke gezondheid.

•

Het AB heeft besloten om mevrouw J.J. Baardman te benoemen tot directeur
publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland per 1 oktober 2019.
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6. 1e Bestuursrapportage 2019 en 3e begrotingswijziging 2019
•

Het AB heeft kennisgenomen van de 1e Bestuursrapportage 2019. De prognose is
een beperkt negatief saldo van € 105.000, d.w.z. 0,6% van de begroting. Het
dagelijks bestuur streeft naar een saldo van nul.

•

Het AB heeft de 3e begrotingswijziging 2019 vastgesteld, met enkele kleine
verschuivingen tussen de programma’s.

7. Auditcommissie
•

Op 14 februari 2019 heeft het AB besloten om een auditcommissie in te stellen,
als extra controlemogelijkheid voor het algemeen bestuur. Afgesproken is dat de
auditcommissie bijeenkomst op 21 november, voorafgaand aan de volgende ABvergadering.

•

Deelnemers aan de auditcommissie zijn de AB-leden mevrouw Vos (Oldebroek),
mevrouw Pierik (Brummen), mevrouw Schepers (Winterswijk) en de heer
Sinderdinck (Montferland).

8. Programmabegroting 2020
•

Het AB heeft de Programmabegroting 2020 vastgesteld.

•

Het AB heeft kennisgenomen van de reacties van het dagelijks bestuur op de
zienswijzen van de gemeenten. De gemeenten staan over het algemeen positief
tegenover de Programmabegroting.

•

Enkele gemeenten hebben gewezen op de financiële druk waarmee gemeenten
nu te maken hebben. Het DB heeft toegezegd te kijken naar mogelijke
besparingen om de inwonerbijdrage 2020 omlaag te brengen.

9. Uitwerking Bestuursagenda 2019-2023
•

Het AB heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de Bestuursagenda 20192023 NOG Gezonder. De GGD doet dit samen met ambtenaren publieke
gezondheid van de gemeenten.

•

Ook heeft het AB ingestemd met het verleggen van de focus naar rookpreventie
(onderdeel van de prioriteit NOG gezondere leefstijl in de Bestuursagenda en van
het Nationaal Preventieakkoord). Het AB heeft de kanttekening gemaakt dat er
voldoende aandacht moet blijven voor andere gezondheidsthema’s. Ook moet de
GGD aansluiten bij de prioriteiten van de regio en de gemeenten.

10. 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 ,
klik op Professionals, Gemeenten en dan Vergaderingen).
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