Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 17 februari 2022
Locatie: beeldbellen via Microsoft Teams

Volgende vergadering:
7 april 2022

1. Opening en vaststelling agenda


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

2. Verslag vergadering d.d. 18 november 2021


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

3. Ingekomen stukken en mededelingen


Vanaf januari 2019 heeft GGD NOG met het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid inhoudelijke vernieuwingen in gang gezet. Voor de verantwoording en
budgettering van de jeugdgezondheidszorg is behoefte aan een objectief inzicht in de
geleverde dienstverlening. Hiertoe voert Bureau12 een onderzoek uit. Toegezegd is dat
in het onderzoekstraject met Bureau12 een overleg tussen ambtenaren en onderzoekers
wordt ingebouwd.



Per 1 januari 2022 is het wettelijk verplicht dat ouders en jongeren (12-16 jaar) – naast
geïnformeerde toestemming voor de vaccinatie zelf - toestemming geven voor gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de jeugdgezondheidszorg. Het gevolg is dat er minder
inzicht komt in de vaccinatiegraad en juiste uitnodigingen. Het dagelijks bestuur heeft
zijn steun uitgesproken voor een brief aan VWS over de zorgen rond “informed consent”.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19


In aanvulling op de toegezonden informatienota heeft de directeur publiek gezondheid,
mevrouw J.J. Baardman, de actuele ontwikkelingen toegelicht.



De GGD werkt aan integratie van de covidprojectorganisatie in de reguliere organisatie.
De piek in de aantallen besmettingen komt in de regio Noord- en Oost-Gelderland wat
later dan landelijk. De druk op de zorg blijft onverminderd groot.

5. 3e begrotingswijziging 2022 (actualisering productenraming uitwerking GGD
NOG Robuust)


De 3e begrotingswijziging 2022 bevat de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust
(voorheen takendiscussie, zie AB-besluit van 18 november 2021). Ook zijn de baten en
lasten van de bestrijding van COVID-19 erin opgenomen.



Het AB besluit de 3e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.
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6. Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022


De Programmabegroting wordt al in het begin van het voorgaande jaar opgesteld.
Daarom is het nuttig de prioriteiten naderhand te actualiseren.



Het AB besluit de vierde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, met
een tekstuele aanpassing.

7. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG


In december 2021 hebben de gemeenten de Uitgangspuntennota 2023 ontvangen. Hierin
staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2023. Tot 1
maart 2022 kunnen de raden hun zienswijze geven op deze Uitgangspuntennota. Het AB
heeft de (verwachte) reacties van de gemeenten besproken.



Het AB neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG en de stand van zaken
rondom de zienswijzen van de raden.

8. Presentatie Academische Werkplaats AGORA


Wegens ziekte vervallen.

9. Rondvraag en sluiting


In de volgende vergadering van 7 april 2022, wanneer de meeste leden waarschijnlijk
demissionair zijn, staan op de agenda de concept-Programmabegroting 2023 (informatief)
en de Jaarstukken 2021 (ter vaststelling);



Het dagelijks bestuur (DB) zal in een brief de colleges van B&W verzoeken om mee te
werken aan de vorming van het nieuwe GGD-bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022 (aanwijzing AB-lid en aanbeveling uit de 3 regio’s voor DB-leden);



De GGD is bezig met voorbereiding van introductie-activiteiten voor raadsleden, samen
met de raadsgriffiers en de Veiligheidsregio NOG. Ook komt er een introductie voor de
nieuwe wethouders publieke gezondheid (rond AB-vergadering van 7 juli 2022);



Het DB-bespreekt op 7 maart 2022 een overdrachtsdocument voor de nieuwe
bestuursperiode, dat op 7 april informatief wordt besproken in het AB;



De GGD wil met de betrokken wethouders in Noord-Veluwe in gesprek over de
continuïteit bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen. De GGD inventariseert nu de
problematiek;



Landelijk wordt gewerkt aan de instelling van een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. De directeuren publieke gezondheid hebben als randvoorwaarde benoemd dat er voldoende financiële middelen komen voor versterking van
infectieziektebestrijding in de regio.

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 17 februari 2022 staat een opname op de website van GGD NOG;
op YouTube met een indeling per agendapunt.
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