Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 8 juli 2020
Locatie: beeldbellen via Microsoft Teams

Volgende vergadering:
9 september 2021

1. Opening en vaststelling agenda
•

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft online
vergaderd. Van deze openbare AB-vergadering is een livestream uitgezonden. Die kunt u
terugzien op de website van de GGD.

2. Verslag vergadering d.d. 18 april 2021
•

Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

Vanaf 2021 biedt de GGD aan de gemeenten (als plusproduct) het programma Nu Niet
Zwanger aan. Doel ervan is dat kwetsbare mensen niet onbedoeld zwanger raken. Het
programma loopt al in de Achterhoekse gemeenten, Lochem en Zutphen. Noord Veluwse
gemeenten (Harderwijk en Ermelo) hebben ook belangstelling. Het dagelijks bestuur (DB)
heeft ingestemd met de mogelijke uitvoering, in afwijking van de eerder gestelde
randvoorwaarde van een minimaal inwonertal in het werkgebied.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
•

In aanvulling op de toegezonden informatienota heeft de directeur publiek gezondheid,
mevrouw J.J. Baardman, enkele actuele ontwikkelingen toegelicht. De recente stijging van
de aantallen besmettingen is zorgelijk.

5. Stand van zaken producten GGD NOG
•

Het dagelijks bestuur (DB) heeft het AB weer geïnformeerd over de gevolgen van de
coronacrisis voor de producten van de GGD. De conclusie is dat de gevolgen beperkt zijn
en vooral praktisch van aard.

•

Jeugdgezondheid verwacht de ontstane achterstanden dit schooljaar in te halen. Bij
Toezicht Kinderopvang is dat niet mogelijk. De gemeenten zijn over deze ontwikkelingen
geïnformeerd.

6. 1e Bestuursrapportage 2021 en 3e begrotingswijziging 2021
•

De belangrijkste punten uit de 1e Bestuursrapportage 2021 zijn dat deze een sluitend
saldo heeft en alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS.

•

De financiële gevolgen van de rapportage zijn verwerkt in de 3e begrotingswijziging 2021.

7. Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijzing 2022
•

De gemeenten hebben kunnen reageren op de concept-Programmabegroting 2022 (met
bestaand beleid) en op de 1e begrotingswijziging 2022. De 1e wijziging houdt een verhoging
in van de gemeentelijke inwonerbijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma.
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•

Het AB heeft kennisgenomen van het commentaar van het DB op de ingediende zienswijzen. De Programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2022 zijn vastgesteld.

8. Aanwijzing accountant 2021 en 2022
•

Het AB heeft Stolwijk Kelderman aangewezen als accountant voor de accountantscontrole
over de jaren 2021 en 2022.

9. Grip op samenwerking
•

De gemeente Lochem en Epe hebben de GGD benaderd over het programma ‘Grip op
samenwerken’. Dit is een initiatief van gemeenteraden in de regio rondom Zutphen,
Deventer en Apeldoorn. De raden willen afspraken maken over afstemming en wensen
over informatievoorziening.

•

Het DB heeft toegezegd met een voorstel te komen over het hanteren van een dashboard,
zoals voorgesteld door Epe en Lochem. De GGD is graag bereid mee te werken aan
(informele, regionale) raadsbijeenkomsten.

10. Aanbesteding medische arrestantenzorg
•

De politie is een aanbesteding gestart voor de Medische Arrestantenzorg. Dit is een
forensische taak die de GGD al uitvoert in combinatie met lijkschouw (opdracht van
gemeenten) en forensisch medisch onderzoek (politie).

11. Financiële risico’s herwaardering functies
•

Het is wenselijk om het functieboek van de GGD te actualiseren. Daarbij speelt ook dat
voor een aantal functies de arbeidsmarkt krap is. GGD NOG is niet in staat om de
verwachte hogere kosten binnen de begroting op te lossen

•

Het AB heeft kennisgenomen van het ingeschat maximaal risico aan structureel hogere
kosten van € 450.000 in 2026.

12. Jeugdgezondheid adolescenten
•

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een pakket preventieve
gezondheidszorg aan alle jeugdigen tot en met 18 jaar. Onderdeel hiervan is het aanbod
voor adolescenten (vanaf 14 jaar). Hierbij spelen drie zaken: 1. de huidige scheve verdeling
van de kosten, 2. het niet volledig subsidiëren van de kosten en 3. het met de gemeenten
bekijken van de mogelijkheid om jeugdgezondheid adolescenten voor alle 21 betrokken
gemeenten in te voeren. Dit derde punt raakt vooral de Noord-Veluwse gemeenten, die dit
producten nu op een andere manier (maatwerk) of niet afnemen.

•

Het AB heeft besloten de kosten te verdelen op basis van inwonertallen. De kosten over
2022 worden in rekening gebracht op basis van een factuur. De komende maanden gaat
de GGD met de gemeenten onderzoeken hoe het aanbod Jeugdgezondheid adolescenten
kan worden ingevuld,

•

Over de structurele bekostiging van jeugdgezondheid adolescenten beslissen de
gemeenten in de procedure voor de begroting 2023.

13. Stand van zaken publieke gezondheid statushouders
•

De gemeenten betalen de GGD voor de publieke gezondheidszorg statushouders via de
gemeentelijke inwonerbijdrage. Hierbij is een bandbreedte voor de aantallen afgesproken.
Het AB heeft kennisgenomen van de aantallen statushouders 2020 en de taakstelling 2021.
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14. Eenmalige bijdrage 2021 RVP voor MenACWY-vaccinatie 14-jarigen
•

Het rijk heeft over 2021 middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor de uitbreiding
van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betreft de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor
14-jarigen. GGD NOG brengt bij de betrokken 21 gemeenten € 132.000 in rekening.

15. Aanwijzing plaatsvervangend directeur publieke gezondheid
•

Het AB heeft de heer H.A. Banus aangewezen als plaatsvervangend directeur publieke
gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland per 15 september 2021. Hij is de opvolger van
de heer J.W. Brethouwer.

16. Brief GGD GHOR NL - DPG Raad aan informateur
•

GGD GHOR Nederland heeft op 25 mei 2021 een brief naar informateur, mevrouw M.I.
Hamer, verstuurd. Het is een oproep van de 25 GGD-directeuren om te investeren in de
publieke gezondheidszorg.

17. Takendiscussie
•

Op 21 mei 2021 heeft het DB de colleges van B&W de procesnotitie toegezonden, waarin
de Werkgroep Takendiscussie de tussenresultaten van de takendiscussie GGD NOG
presenteert.

•

Het AB heeft de zogenoemde Koersnotitie formeel vastgesteld. De notitie is bedoeld als
kompas voor het antwoord op de vraag “welke GGD we willen zijn, en hoe verhouden we
ons als afzonderlijke gemeenten en als collectief van gemeenten (de eigenaren) tot de
GGD?”

•

Het AB heeft uitkomsten van een gespreksronde langs de 22 wethouders publieke gezondheid besproken. Het AB heeft ingestemd met het vervolgproces. Het AB vraagt de
directeur publieke gezondheid om het ambtelijk draagvlak te onderzoeken voor
samenwerking met andere GGD’en, Veiligheidsregio NOG en Veilig Thuis NOG. Verder
moet de GGD in beeld brengen wat nodig is om de geconstateerde kwetsbaarheden aan te
pakken en om de Koersnotitie met het bestaande takenpakket uit te voeren.

•

De planning is dat het AB op 18 november 2021 besluit over de uitwerking van de
uitkomsten van de takendiscussie. In het najaar kunnen de wethouders hun raden
consulteren.

18. Rondvraag en sluiting
-

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/GGD en gemeenten en dan Vergaderingen).
Van de AB-vergadering van 8 juli 2021 staat een opname op de website van GGD NOG. U vindt
daar ook geluidsopnamen per agendapunt.
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