Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 17 februari 2022 om 14.15 uur,
Locatie: op eigen locatie via Microsoft Teams.
De livestream van de vergadering is terug te zien via
de website GGD NOG)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
7 april 2022

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), G. ter Denge (Berkelland),
E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen ), S.W. Krooneman (Elburg),
C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter), H. de Haan (Ermelo),
M.E. Companjen (Harderwijk), F.M. Hospers (Hattem), S. Nienhuis (Heerde,
vanaf agendapunt 2), 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);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig:

E.J. Huizinga (Doetinchem), H. van Zeijts (Lochem), M. Besselink (DB GGD /
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)

Verzendlijst:

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

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij had gehoopt op een fysieke bijeenkomst van de ABleden, maar het is alsnog een digitale bijeenkomst geworden vanwege de coronasituatie bij haar
thuis en verhindering van de plaatsvervangend voorzitter.
In een ronde langs de deelnemers wordt de zichtbare en hoorbare aanwezigheid online van AB-leden
vastgesteld. Van de vergadering wordt een livestream uitgezonden, die later ook terug te zien is (zie
website GGD NOG).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 18 november 2021
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Vanaf januari 2019 werkt GGD NOG aan het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid.
Hiermee heeft GGD NOG inhoudelijke vernieuwingen in gang gezet. Voor de verantwoording en
budgettering van de jeugdgezondheidszorg is behoefte aan een objectief inzicht in de geleverde
dienstverlening. Het MT heeft daarom Bureau12 een onderzoeksopdracht gegeven voor het
eerste halfjaar 2022. Dit bureau heeft bij andere jeugdgezondheidsorganisaties vergelijkbare
analyses uit gevoerd.
De heer Teeninga vraagt zich af wat de werkelijke aanleiding is.
Mevrouw Baardman licht toe dat er onvoldoende inzicht is in de uitgevoerde basistaken en extra
taken. In toenemende mate komen er taken bij. Omdat geen keuzes worden gemaakt, lopen de
medewerkers jeugdgezondheid tegen de grenzen aan. Ook wordt onderzocht of het efficiënter
kan binnen de bestaande middelen. Samengevat gaat het om stroomlijnen en meer
transparantie richting gemeenten. Mevrouw Baardman heeft geen twijfel over de kwaliteit van
de geleverde zorg, die goed is geborgd.
De heer Blaauw vindt het verstandig het onderzoek te bespreken met betrokken ambtenaren,
vanuit de gedachte van vraaggericht werken.
De heer Nijland geeft aan dat de ambtenaren publieke gezondheid bij de voorbereiding van deze
AB-vergadering geen vragen hadden. Hij weet niet in hoeverre de ambtenaren jeugd hierbij zijn
betrokken.
Mevrouw Baardman zegt toe dat in het onderzoekstraject met Bureau12 een overleg tussen
ambtenaren en onderzoekers wordt ingebouwd.
Mevrouw Vos is blij met deze laatste opmerking. Zij wil graag duidelijkheid verkrijgen en de
ambtenaren daarbij betrekken: samen op weg.
b. 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 (JGZ). Het gevolg is dat er minder inzicht komt
in de vaccinatiegraad en het moeilijker wordt de juiste kinderen uit te nodigen. Het dagelijks
bestuur heeft zijn steun ook uitgesproken voor een brief aan VWS over de zorgen rond “informed
consent”. Deze brief gaat uit van de Bestuurlijke adviescommissie Publieke gezondheid (bac PG,
het overleg van GGD-voorzitters).

Het AB neemt kennis van de ingekomen stukken en mededelingen a. t/m c.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
Mevrouw Baardman licht in aanvulling op de toegezonden nota toe dat het coronabeleid na de
persconferentie van minister Kuipers op 15 februari 2022 in een andere fase is gekomen. De GGD
wacht nu op het nieuwe beleid van VWS. GGD NOG is inmiddels bezig met de integratie van de covidprojectorganisatie in de reguliere organisatie. De verwachting is dat de GGD’en wel blijven testen op
covid, maar op kleinere schaal. 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, vooral door
uitval van personeel door covid of quarantaine. Deze week is GGD NOG gestart met de maatwerkvaccinatietour langs alle gemeenten.
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De heer Teeninga ondersteunt de inbedding van de covidprojectorganisatie in de reguliere
organisatie. Hij verwacht dat covid nog lange tijd onder ons zal blijven, zodat we niet moeten
afwachten.
De heer Companjen is geschrokken van de negatieve berichten aan het adres van GGD-medewerkers
dat zij jongeren onrechtmatig zouden vaccineren. Hij vraagt hoe dit soort signalen wordt opgepakt.
Mevrouw Baardman zegt dat ongeregeldheden bij GGD GHOR Nederland worden gemeld. Zo nodig
wordt aangifte gedaan.
Mevrouw De Waard wil ook deze keer namens AB-leden de medewerkers van de GGD een hart
onder de riem steken voor hun inzet.
Mevrouw Baardman geeft dit door aan de medewerkers.

Het AB neemt kennis van de stand van zaken rondom de aanpak van het coronavirus bij GGD NOG.

5. 3e begrotingswijziging 2022 (actualisering productenraming uitwerking GGD NOG Robuust)
De heer Schwebke geeft een korte toelichting. De actuele financiële ontwikkelingen zijn voor de
gemeenten kostenneutraal verwerkt.

Het AB besluit de derde wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

6. Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022
Mevrouw De Waard licht het voorstel kort toe.
De heer Schwebke licht aanvullend toe dat de Programmabegroting al in het begin van het
voorgaande jaar wordt opgesteld. Daarna doen zich nieuwe ontwikkelingen voor en wordt duidelijker
wat de prioriteiten voor de GGD in het volgende jaar zijn. Daarom is het nuttig de prioriteiten te
actualiseren.
De heer Hoenderboom heeft een tekstuele opmerking bij onderdeel 8, NOG gezondere leefstijl. De
genoemde preventie- en sportakkoorden zijn er al. Toegezegd wordt de tekst aan te passen.

Het AB besluit de vierde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, met aanpassing
van onderdeel 8, NOG gezondere leefstijl: “In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke
thematafel ‘De gezondste regio’ gewerkt aan de uitvoering van het Regionaal preventieakkoord en
sportakkoorden”.

7. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
Mevrouw Baardman licht toe dat verschillende gemeenten nog (definitief) zullen reageren. Zij is bij
enkele gemeenteraden geweest om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De reacties
van de gemeenten worden meegenomen in de Programmabegroting 2023.
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De heer Blaauw zegt dat bij de gemeente Bronckhorst de zienswijze volgende week donderdag in de
raad komt. In het concept worden aandachtspunten benoemd bij de uitwerking van GGD NOG
Robuust.
Mevrouw Schepers zegt dat de raad van Winterswijk ook op donderdag 24 februari 2022 de
zienswijze bespreekt. Het voorstel is akkoord te gaan met de Uitgangspuntennota. Mevrouw
Schepers wil graag dat de raden worden geïnformeerd over het werk van de GGD.
Mevrouw De Waard ziet hierin een mooie taak voor de GGD.
Mevrouw Overduin zegt dat B&W van Oude IJsselstreek een lovende zienswijze hebben voorgesteld,
maar mogelijk komt er nog een amendement over de beheersbaarheid van de kosten. De raad beslist
op 24 februari.
De heer Ten Broeke zegt dat in Zutphen de zienswijze op 21 februari op de raadsagenda staat. De
strekking is positief, met een kritische kanttekening om prioritering aan te brengen in de
aandachtspunten uit de Koersnotitie. Zutphen wil de extra kosten voor de gemeente beperken.
Mevrouw Vos ondersteunt de oproep van mevrouw Schepers aan de GGD om zich te presenteren
aan de raden. De raad van Oldebroek zal in zijn zienswijze inbrengen dat het onwenselijk is om de
jeugdgezondheid adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage.
De heer Wikkerink zegt dat de raad van Aalten dinsdag de Uitgangspuntennota bespreekt. In de
beeldvormende raadsbijeenkomst hebben de heren T. Thasing en R. Schwebke een presentatie
gegeven, wat goed is bevallen. Er zijn vragen gesteld over de informatieveiligheid bij de GGD.
De heer Cziesso zegt dat die avond de zienswijze wordt besproken in de Politieke Markt Apeldoorn,
in aanwezigheid van mevrouw Baardman. De concept-zienswijze ondersteunt een robuustere GGD.
Vragen zijn te verwachten over de financiën en over het tegengaan en monitoren van
gezondheidsverschillen.
De heer Koops zegt dat de raad van Putten op 3 februari 2022 heeft ingestemd met de Uitgangspuntennota en geen zienswijze indient.
De heer Hoenderboom zegt dat in Oost Gelre het voorstel is een zienswijze in te dienen met enkele
begrotingstechnisch opmerkingen over de gevraagde extra financiële investeringen voor GGD
Robuust.
Mevrouw Timmer zegt dat de Uitgangspuntennota die avond in raad van Brummen komt. Het
voorstel van B&W is om geen zienswijze in te dienen. Vanuit de raad komen mogelijk vragen over de
beheersbaarheid van de financiën en complimenten over de inzet van de GGD voor de covid-aanpak.
Mevrouw Ter Denge zegt dat de raad van Berkelland op 1 februari 2022 heeft besloten geen
zienswijze uit te brengen.
Mevrouw Mijnen zegt dat de zienswijze van Montferland al is verstuurd. Verzocht wordt bij het
uitwerken van de concept Programmabegroting 2023 enkele aandachtspunten mee te nemen.
De heer Nienhuis zegt dat de Uitgangspuntennota in Heerde in de raadscommissie is geweest. Hij
verwacht dat het een hamerstuk wordt en de raad besluit om geen zienswijze in te dienen.
Mevrouw De Waard zegt dat het college van Epe een informatienota aan de raad heeft voorgelegd.
Het voorstel om geen zienswijze in te dienen is al gemeld bij de GGD.
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In de chat van MS Teams melden de heren Companjen en Hospers dat Harderwijk resp. Hattem geen
zienswijze indienen.

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
Dit agendapunt vervalt wegens ziekte van Annemien Haveman, coördinator Academische Werkplaats
AGORA, het samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen UR.

9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Overduin vraagt welke beslispunten worden voorgelegd aan het AB in de volgende
vergadering van 7 april 2022, wanneer de meeste leden waarschijnlijk demissionair zijn. Welke
punten moeten de huidige AB-leden meegeven aan hun opvolgers? Mevrouw Overduin is overigens
op 7 april verhinderd.
Mevrouw De Waard hoopt dat dan toch eindelijk weer een fysieke AB-vergadering kan plaatsvinden.
De heren Nijland en Schwebke geven aan dat op 7 april het AB de concept-Programmabegroting
2023 informatief bespreekt. Ook worden de Jaarstukken 2021 ter vaststelling voorgelegd.
De heer Nijland heeft een rond-mededeling:
 Het 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 heer De Haan heeft begrepen dat met name in de regio Noord-Veluwe de continuïteit bij de
jeugdartsen en -verpleegkundigen een punt van zorg is. Wat kunnen de gemeenten in de regio
daaraan doen?
Mevrouw Baardman licht toe dat hierover een bericht is gestuurd aan de betrokken wethouders in
Noord-Veluwe, met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is er veel verloop onder de medewerkers en zijn vertrekkende medewerkers kritisch in de exitgesprekken. De GGD inventariseert nu
waar de onvrede zit en hoe verbetering mogelijk is. De heer Thasing is de trekker van dit onderzoek.
De CJG-partners zijn in deze aanpak meegenomen. GGD NOG maakt nu een pas op de plaats in de
CJG-ontwikkeling en gaat na de inventarisatie weer in gesprek met de samenwerkingspartners. De
inventarisatie loopt gelijk op met het onderzoek van Bureau 12 (zie bij agendapunt 3). De beide
trajecten worden in juni afgerond.
Mevrouw Baardman wil de wethouders informeren over de landelijke ontwikkelingen rond
infectieziektebestrijding. Er wordt gewerkt aan de instelling van een landelijke functionaliteit
infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. De covidcrisis heeft geleerd dat landelijke coördinatie
nodig is in een pandemie. Bij de plannen zijn de voorzitters van de GGD’en (in de bestuurlijke
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adviescommissie publieke gezondheid) betrokken. De directeuren publieke gezondheid hebben als
harde randvoorwaarde benoemd dat er voldoende financiële middelen voor versterking van
infectieziektebestrijding in de regio moet komen en niet alleen voor de centrale functies.
Mevrouw De Waard bedankt de AB-leden die er de volgende keer niet meer bij zijn al vast voor hun
inbreng en de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode. Zij hoopt echter de volgende keer nog
een groot aantal weer te zien. Mevrouw De Waard wenst tot slot de AB-leden succes in de
verkiezingstijd en sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

2021-07/03

Grip op samenwerking: voorstel dashboard
DB
voor gemeenteraden uitwerken en daarbij de
in het AB van 8 juli 2021 gemaakte opmerkingen meenemen:
 mogelijkheid bekijken van Achterhoekmonitor en het Datalab Go Achterhoekse
gemeenten;
 eenvoudige en heldere communicatie
naar gemeenten;
 wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regeling.
Afronding takendiscussie:
DB
 opstellen plan van aanpak voor de 7
aandachtspunten;
 monitoring en evaluatie van voortgang
uitvoering AB-besluiten op kosten,
kwaliteit en kwetsbaarheid.
Jeugdgezondheid: in het onderzoekstraject
GGD
met Bureau12 een overleg tussen ambtenaren en onderzoekers inbouwen

2021-11-01

2022-02-01

Wie

Gereed
Voorjaar 2022

Voorjaar 2022
e.v.

Maart-juni
2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en OostGelderland op 7 april 2022,

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

……………………………………..
de voorzitter.
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