Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 18 februari 2021 om 14.15 uur,
Locatie: eigen locatie deelnemers (beeldbellen via
Microsoft Teams)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
donderdag 8 april 2021

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), G. ter Denge (Berkelland),
E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen ), E.J. Huizinga (Doetinchem),
S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter),
H. de Haan (Ermelo), F.M. Hospers (Hattem, v.a. agendapunt 3), S. Nienhuis
(Heerde), H. van Zeijts (Lochem), G.J.M. Mijnen (Montferland), P. Teeninga
(Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), J. Hoenderboom (Oost Gelre),
M.A. Overduin-Biesma (Oude IJsselstreek), G. Koops (Putten),
W.I.J.M. Vrijhoef (Voorst), E.S.F. Schepers-Janssen (Winterswijk), M. ten
Broeke (Zutphen), M. Besselink (DB GGD / Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig:

M.E. Companjen (Harderwijk)

Verzendlijst:

AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij wijst erop dat van deze openbare ABvergadering een livestream wordt uitgezonden. Ook vraagt mevrouw De Waard aandacht voor
de online-vergaderregels. In een ronde langs de deelnemers wordt de zichtbare en hoorbare
aanwezigheid van AB-leden vastgesteld. Mevrouw De Waard heet in het bijzonder mevrouw
Ter Denge en de heer Nienhuis welkom, die voor het eerst deelnemen aan een ABvergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 19 november 2020
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst deelt de heer Koops mee dat hij bereidt is namens de
Noord-Veluwse gemeenten deel te nemen aan de auditcommissie van het AB.

Het AB stelt het verslag vast met een correctie van een gemeentenaam bij de lijst van
aanwezigen.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Burgemeester A. Vermeulen (Zutphen) en burgemeester O. van Dijk (Oude IJsselstreek)
willen graag de wethouders zorg van de VNOG bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het
zorg en veiligheidshuis. Zij verzoeken dit in het AB van GGD NOG te kunnen doen. Het
dagelijks bestuur heeft ermee in dit te agenderen in de AB-vergadering van 8 april 2021, in
20 max. 30 minuten.
De heer Cziesso verzoekt dit uit te breiden met het bespreken van de integrale besturing
en versterking bestuurskracht voor zorg en veiligheid in de regio NOG.
b. De heer Huizinga vraagt vanuit de stuurgroep academische werkplaats Agora aandacht
voor een subsidieoproep voor onderzoek naar Gezondheidsverschillen – beter benutten
van het gezondheidspotentieel: Hij wil graag weten welke gemeenten/subregio’s interesse
hebben en dit thema hoge prioriteit geven. Vervolgens kan dan in die gemeenten met de
ambtenaar verkend worden of deelname aan de aanvraag gewenst is. Dit kan in de maand
maart.
c. Mevrouw Baardman meldt dat GGD NOG afgelopen week een audit voor de HKZcertificaatvernieuwing heeft gehad (normenkader HKZ Publieke gezondheid 2015). Het
certificaat is weer behaald.

Het AB:
- besluit bij a. in te stemmen met bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het zorg en
veiligheidshuis in AB-vergadering van 8 april 2021.
- neemt de mededelingen bij b. en c. voor kennisgeving aan.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
In aanvulling op de toegezonden informatienota licht mevrouw Baardman enkele actuele
ontwikkelingen toe. De GGD werkt aan opschaling van het vaccineren. Het schema van de te
vaccineren doelgroepen verandert nogal eens. Voor de aantallen vaccinaties uit de flacons en
de spillage volgt de GGD de richtlijnen van het RIVM.
Verder wijst mevrouw Baardman op het memo over de datadiefstal uit de covid-systemen dat
voor deze vergadering is verstuurd aan de AB-leden. Het is een ingewikkelde en gevoelige
kwestie. GGD NOG treft maatregelen en gaat de verdeling van de verantwoordelijkheden na.
Voor de afhandeling van de ingediende privacyverzoeken zet de GGD extra menskracht in.
Mevrouw Overduin verzoekt om de op de site van GGD NOG actuele informatie te plaatsen voor
burgers. Zij begrijpt dat mensen nu zorg hebben over het verstrekken van gegevens aan de GGD.
De heer Huizinga roept de GGD ook op om goed te communiceren over de datadiefstal.
De heer Nijland licht toe dat GGD GHOR Nederland uitgebreide informatie op de website heeft
geplaatst. De GGD sluit hier op de eigen website op aan voor de inwoners van de regio NOG. Alle
verzoeken, meestal verwijderingsverzoeken, worden zorgvuldig behandeld. De GGD’en hebben
de afhandeling afgestemd.
Mevrouw De Waard stelt voor dat de GGD informatie voor de raden opstelt. Verzocht wordt
raadsvragen te beantwoorden na overleg met de GGD. Verder plaatst GGD NOG informatie op
de website voor burgers, waar ook raadsleden op kunnen worden gewezen.
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Het AB:
1. neemt kennis van de stand van zaken rondom aanpak coronavirus bij GGD NOG
2. Wacht een brief over de datadiefstal van de directeur publieke gezondheid aan de
colleges van burgemeester en wethouders af.

5. Stand van zaken producten GGD NOG
De Teeninga zegt naar aanleiding van het overzicht dat de scholen in Nunspeet veel
wisselingen bij de jeugdartsen van de GGD hebben gemeld. Hij verzoekt hieraan prioriteit te
geven.
De heer Krooneman krijgt hierover ook vragen. De raad in Elburg wil over dergelijke zaken ook
graag informatie.
Mevrouw Baardman zegt toe dat de GGD hierop terugkomt.
Het AB neemt kennis van de belangrijkste effecten van de recente lockdown op de producten
van de GGD.

6. Takendiscussie GGD en organisatieontwikkeling
Mevrouw De Waard is positief over de eerste bijeenkomst op 26 januari van de AB-leden over
de takendiscussie, ook al is het gesprek online lastiger dan fysiek. De takendiscussie brengt ook
veel voorbereidend werk met zich mee, zodat op 2 maart zal moeten worden besproken of het
haalbaar is dit voorjaar de raden te raadplegen.
De heer Cziesso zegt dat de reactietermijn op het toegezonden stuk vrij krap is, ook door de
voorjaarsvakantie.
Mevrouw De Waard verzoekt om zo spoedig mogelijk te reageren, in de hoop dat de meeste
AB-leden dit tijdig doen. Op 2 maart is de volgende bijeenkomst.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de takendiscussie GGD.

7. Programmabegroting 2021 – 2e wijziging
De heer Schwebke licht toe dat het gaat om een inhoudelijke wijziging van de
Programmabegroting, zonder financiële gevolgen. Omdat de begroting al in het begin van het
voorgaande jaar wordt voorbereid, zijn de prioriteiten niet altijd actueel meer. In het jaar met
covid geldt dit nog meer.
Mevrouw Schepers merkt op dat naar mening van de gemeente Winterswijk jeugdgezondheid
adolescenten integraal onderdeel moet worden van de jeugdgezondheidszorg.
Mevrouw Overduin begrijpt dat de inhoudelijke wijziging met gesloten beurzen plaatsvinden.
Bij de takendiscussie zou ze graag willen bespreken of de academische werkplaats Agora bij de
GGD hoort.
Op een vraag van de heer Teeninga licht de heer Schwebke toe dat rond het
Rijksvaccinatieprogramma verschillende veranderingen spelen. De gemeenten worden
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hierover financieel gecompenseerd in de Gemeentefonds. Bij de Programmabegroting 2022
komt een voorstel voor het geheel van de veranderingen.
Het AB besluit de tweede wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

8. Gemeentelijke bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten
Mevrouw Schepers vindt het voorstel helder en accepteert het. Zij is er echter niet blij mee dat
dit probleem zo lang blijft spelen. Tot en met 2021 heeft Winterswijk mogelijk een tekort. Ook
wil mevrouw Schepers graag concreet inzicht of de doelen zijn bereikt. De informatie die zij tot
nu toe heeft ontvangen is te algemeen.
Mevrouw Baardman zegt toe dat de GGD met meer informatie komt. Voor de GGD kan
dergelijke kritiek ook leerzaam zijn.
Het AB neemt kennis van de lijn uit de brief van de DPG d.d. 5 november 2020, met als
strekking dat:
1. de GGD dezelfde financieringsaanvraag indient voor Jeugdgezondheid adolescenten
2021 als 2020, met de kanttekening dat JouwGGD daar uitgenomen wordt;
2. voor de programmabegroting 2022 wordt afgewacht hoe de takendiscussie richting
geeft aan de invulling en financiering van Jeugdgezondheid adolescenten in 2022.

9. Rechtmatigheidsverantwoording
De heer Schwebke licht het voorstel toe. Belangrijk is dat ook verantwoording wordt afgelegd
over verschillen onder de vast te stellen rechtmatigheidsverantwoordingsgrens van 3%.
Desgevraagd zegt de heer Schwebke dat de term “raad” in het schema moet zijn “algemeen
bestuur”. Ook kan het AB de norm van 3% later aanpassen.
Het AB besluit:
1. het percentage voor de rechtmatigheidsverantwoordingsgrens vast te stellen op 3%;
2. voorstellen voor aanpassing van de Financiële verordening, Controleverordening en
controleprotocol af te wachten.

10. Uitgangspuntennota 2022
Mevrouw De Waard licht de procedure voor de Uitgangspuntennota en de Programmabegroting toe.
Mevrouw Schepers geeft aan dat Winterswijk in de zienswijze ingaat op jeugdgezondheid
adolescenten.
De heer Huizinga zegt dat Doetinchem zich hierbij aansluit.
De heer Krooneman zegt dat Elburg geen zienswijze zal indienen.
Mevrouw Timmer zegt dat Brummen in de zienswijze zal pleiten nieuw beleid voor oud beleid
in de plaats te brengen en niet de inwonerbijdrage te verhogen.
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De heer Wikkerink zegt dat Aalten zich in de concept-zienswijze aansluit bij Doetinchem en
Winterswijk.
Het AB neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG en de stand van zaken
rondom de zienswijzen van de raden.

11. Rondvraag en sluiting
De heer Van Zeijts vraagt aandacht voor het initiatief van de Stedendriehoekgemeenten om de
raden meer te betrekken bij de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en zo meer
grip op de GR’en te krijgen. Hierover is een brief verstuurd. Hij wil dit graag bespreken in het
algemeen bestuur.
Mevrouw De Waard zegt dat de raad van Epe dit onderwerp die avond bespreekt.
De heer Nijland licht toe dat over de brief een afspraak met de griffiers, de Veiligheidsregio en
de GGD in de maak is.
Mevrouw De Waard sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

Wie

2020-11/01

takendiscussie GGD: extra AB-bijeenkomsten
begin 2021

Gereed

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en
Oost-Gelderland op 8 april 2021,

……………………………………..
namens de directeur,
de directiesecretaris,

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20201126
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