Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 7 april 2022
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
7 juli 2022

1. Opening en vaststelling agenda


Voor het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) was dit de
eerste fysieke vergadering in ruim twee jaar, na de digitale vergaderingen tijdens de
covid-crisis.

2. Verslag vergadering d.d. 17 februari 2022


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

3. Ingekomen stukken en mededelingen


GGD NOG huurt op de locatie Apeldoorn van Gelre ziekenhuizen sinds 2015 ruimten voor
tuberculosebestrijding, reizigersadvisering en seksuele gezondheid. Gelre ziekenhuizen
wil verbouwen. Na een afweging heeft het dagelijks bestuur de keuze gemaakt om op de
locatie te blijven. De verbouwingskosten gaan boven het in november 2021 vastgestelde
investeringsbudget uit. Hierover volgt nog een voorstel. De verwachte jaarlijkse kostenstijging van ongeveer € 10.000 wordt binnen de begroting opgelost.



De GGD werkt samen met de Veiligheidsregio NOG en de raadsgriffiers aan introductieactiviteiten voor de nieuwe gemeenteraden. Daarnaast organiseert GGD NOG rond de
AB-vergadering van 7 juli 2022, de eerste in de nieuwe samenstelling, een introductie
rond publieke gezondheid en GGD.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19


In aanvulling op de toegezonden informatienota heeft de plaatsvervangend directeur
publiek gezondheid, de heer S. Banus, de actuele ontwikkelingen toegelicht.



VWS heeft nog geen concrete opdracht voor de GGD’en geformuleerd. GGD NOG werkt
aan plannen om een basiscapaciteit te behouden en snel te kunnen opschalen. Er zijn vier
kwartiermakers uit covidorganisatie aangesteld om de van lessen ruim 2 jaar covid te
borgen.

4.a. Stand van zaken GGD zorg vluchtelingen Oekraïne


Als onderdeel van de regietaak van de veiligheidsregio’s ligt de coördinatie van de
medische zorg bij de veiligheidsregio’s. De GGD draagt vanuit zijn bestaande taken bij.
Intern heeft de GGD heeft een coördinerend team samengesteld.



Uitgangspunt is dat het rijk de extra kosten van de GGD compenseert. Deze bekostiging
loopt waarschijnlijk via de gemeenten.

5. Jaarstukken 2021


De heer Van Zeijts heeft de bevindingen van de auditcommissie uit het AB toegelicht. Als
geheel is het financieel beheer op orde.
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Het AB heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 vastgesteld. Het saldo van € 77.000
positief wordt bestemd als dekking voor de incidentele kosten uit “GGD NOG Robuust”.
De Jaarstukken gaan ter informatie naar de gemeenteraden.

6. Intern Controleplan 2022


Het AB heeft kennisgenomen van het Intern controleplan 2022.

7. Concept-Programmabegroting 2023


Het AB heeft ingestemd met de concept-programmabegroting 2023, inclusief de reactie
op de zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2023. De begroting gaat naar de gemeenteraden, die tot 7 juni 2022 een zienswijze kunnen indienen.



Het AB heeft kennis genomen van de “winstwaarschuwing” voor 2023 van € 450.000 als
gevolg van de laatste CPB-cijfers voor de indexering.

8. Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023


Het AB heeft ingestemd met het voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting
2023 voor de realisering van het programma GGD NOG Robuust (n.a.v. Takendiscussie
2020-2021).

9. Opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage – 2e
begrotingswijziging 2023


Het AB heeft ingestemd met het voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting
2023 voor het opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage.

10. Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD-bestuur


Het AB heeft kennisgenomen van het Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGDbestuur, met een terugblik op de afgelopen bestuursperiode en aandachtspunten voor de
bestuursperiode 2022-2026.

11. 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).
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