Verslag vergadering DB 13 april 2022

Locatie

:

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar, zaal 3.07a

Datum/tijd overleg

:

Woensdag 13 april 2022, 9.15 – 11.45 uur

Deelnemers

:

Mw. M. van der Ven, dhr. W. Bijman, mw. E. Konijn, dhr. A. Tromp, dhr. P. Kos,

Verhinderd

:

Mw. M. van Gent

Voorzitter

:

Dhr. P.J.R. Kos

Notulist

:

Mw. Y.C. Koopen

dhr. E.J. Paulina

Namens GGD Hollands Noorden aanwezig: mw. G. Geerdink en dhr. M. Besteman

1.

Opening/vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Het voorstel tot wijziging van de GR voor de crisisdienst komt
volgende maal op de agenda.

2.

Vaststelling verslag DB vorige vergadering

2a

Actielijst DB vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 2 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De actielijst wordt doorgenomen. Veel punten zijn al afgerond of worden op korte termijn
afgerond.

3a

Ingekomen stukken

Vanuit de DPG-en is een brief verstuurd naar VWS over behoud van het personeel dat ingezet wordt
voor Covid-19. Mevrouw Geerdink licht toe dat ook GGD HN gebruik maakt van nulurencontracten
maar dit mag maar een maximaal aantal keren. Daarnaast zijn er zorgen over de vergoedingen
vanuit VWS.

Het DB merkt over de factsheet Veilig Thuis op dat deze al verzonden is zonder dat het DB deze
heeft gezien. Het zou goed zijn om een volgende keer ook een trend aan te geven, het aantal
adviezen zegt niet altijd zo veel. De voorzitter merkt op dat er naast de factsheet ook een
uitgebreider stuk is gemaakt, waarin wel in gegaan wordt op trend.
3b

Mededelingen

Vanuit directeur zijn er geen mededelingen.

Mevrouw Konijn geeft aan dat de gemeente Alkmaar voor het luiden van de bel op de Alkmaarse
kaasmarkt zes medewerkers van de GGD zijn uitgenodigd om op die wijze de GGD eens in het
zonnetje te zetten. Er gaat hierover nog een persbericht uit.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er vanuit de Veiligheidsregio NHN complimenten waren over werk
van GGD nu ze zelf bij de opvang van vluchtelingen merken welke organisatorische zaken er

allemaal spelen. Verder meldt zij dat de crisisorganisatie bij de VR is afgeschaald maar we wel
blijven monitoren. De monitoring van Covid-19 gaat van wekelijks naar maandelijks.

3c

Stand van zaken covid

Mevrouw Geerdink geeft de laatste stand van zaken, zoals zojuist al gemeld gaat de monitoring

van wekelijks naar maandelijks. Verder wordt er gezocht naar nieuwe locaties voor het vaccineren.
Mevrouw Van der Ven vult aan dat daarbij ook gekeken wordt naar parallel een vaccinatie en

testlocatie, en daarbij ook wan meer verspreid over regio. Mevrouw Konijn verzoekt wel om met de
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leden van het DB te delen waar GGD naar op zoek is. In Alkmaar is nu wel een nieuwe locatie.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er nu nog locaties in Alkmaar en Den Helder zijn en in Hem. GGD
is wel dringend op zoek naar locatie in Hoorn. VWS is bezig om een landelijk overzicht te maken,
dat kan met DB gedeeld worden. Verder geeft mevrouw Geerdink aan dat gestart is met de

herhalingsprik voor 60+-ers en het vaccineren van vluchtelingen. Dat loopt allemaal goed.
3d

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Mevrouw Geerdink geeft korte toelichting. Er was bestuurlijk binnen de kring van burgemeesters
onduidelijkheid wie bepaalt wat GGD moet doen. Er is geen sprake van GRIP, dus dan zijn de
wethouders volksgezondheid aan zet. In de commissie Basisvoorzieningen is hierover een
presentatie gegeven aan de hand van een stuk dat door GGD is opgesteld.

Voor GGD is er vooral veel werk aan de inspectie van locaties. Daarvoor is een handreiking van het
rijk beschikbaar. De nieuwste (2e) versie wordt met het DB gedeeld. Daarnaast heeft de GGD de
structuur om zaken als huisartsenvoorzieningen op te vangen. Er was wat angst voor TBC.

De samenwerking met gemeenten verloopt prima via de crisisstructuur van GHOR. Advies vanuit

GGD GHOR aan gemeenten was om een locatiemanager aan te wijzen, die tussen gemeenten en

GGD kan schakelen. Er wordt ook gebruik gemaakt van LMCS, de samenwerking past goed in de
rampenstructuur, ook zonder dat er sprake is van GRIP.

4

Vergaderpunten ter besluitvorming

4a.

Programmaverantwoording 2021 GGD Hollands Noorden

De heer Besteman licht toe dat dit het 4e jaar is dat met een positief resultaat wordt afgesloten.

Vanuit accountant zijn aantal aanbevelingen gekomen over toepassing dwingende spoed (vooral
vastleggen daarvan). Het dashboard is ondersteunend en maakt zaken transparant. Vanuit GGD

directie wordt voorgesteld de bestemmingsreserve nog aan te houden, omdat we in 2022 zien dat
inkomstenderving van de reizigersadvisering niet meer door VWS vergoed wordt. Verder is er voor
gezondheidsonderzoeken voor 4 jaar een post van € 200.000 gereserveerd, daar is ook op
overgehouden.

Het DB heeft op de aanbiedingsbrief nog een paar aanvullingen: benoemen dat GGD nooit om extra
geld heeft hoeven vragen, meerwaarde klankbordgroep benoemen. Bij jaarverslag ook foto
voorzitter toevoegen.

Het dagelijks bestuur besluit om:
1.

De jaarstukken 2021 inclusief Accountantsverklaring, het accountantsverslag en

2.

In te stemmen met het voorstel besluitvorming algemeen bestuur.

3.

4b

toetsingsformulier voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraden.

Besluitvorming na zienswijze traject te agenderen op het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022.

Programmabegroting 2023 GGD Hollands Noorden

Zorgen om toekomst voor informatiebeveiliging. In jaar 6 misschien wel meer geld naar
gemeenten.

Vanuit het DB worden een aantal opmerkingen gemaakt. Het vermogen wordt opgebouwd met

€ 180.000, dat is ook qua besluitvorming recht getrokken. Per focuslijn worden 2 kpi’s benoemd.
Daarnaast is er verzoek om bij de actielijst van het AB ook aan te geven wanneer welke DVO

afloopt. Voor de Kadernota 2024 is het belangrijk het bestuur mee te nemen over hoe financiering
rijk gaat lopen.
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Het DB neemt de adviezen van klankbordgroep over, het betreft een advies het DB, dat niet mee
gestuurd wordt. Het DB ziet twee risico’s: bezuinigingen vanuit rijk en kostenstijging in het
algemeen. Bij het maken van de begroting hebben we daar nog geen rekening mee kunnen

houden. Het gaat om autonome ontwikkelingen, waarbij het goed is om bij de behandeling in het

AB dit wel als disclaimer mee te geven en ook in de bestuursrapportage op te nemen.

In voorwoord en bij weerstandsvermogen en risico wordt tekst aangepast en vermeld dat
kostenstijging, inflatie en onzekere financiering vanuit het rijk spelen.

In Kadernota stond kostenverhoging van € 400.000 niet vermeld, daar moet goede uitleg over
komen. Er kan gebruik worden gemaakt van de tekst van de klankbordgroep. Het zijn aantal

ontwikkelingen die zich na de Kadernota hebben voorgedaan. Er is een nieuwe CAO en daarnaast
zijn er taken bij gekomen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Het Programma gezond opgroeien is goed op genomen in begroting. Wel speelt dat er nu een

interim adjunct is waar een opvolger voor moet komen. Dat is nodig om nieuwe tijd van stabiliteit
in te gaan.

Het DB is van mening dat met een paar aanpassingen de stukken verzonden kunnen worden.
Het dagelijks bestuur besluit:

4c

De Programmabegroting 2023 en het toetsingsformulier voor zienswijzen aan te bieden

2.

Besluitvorming na zienswijze traject in het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022.

aan de gemeenteraden.

Samenwerking Forensische Geneeskunde NW4

Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel:
1.
2.
3.

4d

1.

Kennis te nemen van de memo en het projectplan

Directeur Publieke Gezondheid te mandateren om besluiten te nemen naar aanleiding van de
resultaten van het projectplan

AB te informeren over de samenwerking FGE in NW4

Vaststelling agenda vergadering AB 18 mei 2022

Het dagelijks bestuur besluit om de vergadering van het algemeen bestuur van 18 mei 2022 te
laten vervallen omdat er geen agendapunten zijn en er nog geen nieuwe bestuursleden
aangewezen kunnen worden.

Mevrouw Van der Ven geeft aan dat in het portefeuillehoudersoverleg in West-Friesland toelichting

is gegeven over een op te richten stichting die meer medisch onderzoek naar het klachtenbeeld bij
vrouwen wil laten uitvoeren. Klachtenbeelden maar ook medicatie worden vooral beschreven en

getest op mannen. Zij vraagt of het mogelijk is om met deze oprichter in gesprek te gaan. Vanuit
de directie wordt aangegeven dat dit mogelijk is, daarbij wordt ook arts vanuit GGD betrokken.
5

Vergaderpunten ter informatie/ter bespreking

5a

Stand van zaken functionele samenwerking Algemene Infectieziektebestrijding GGD Hollands
Noorden en GGD Zaanstreek Waterland

Mevrouw Geerdink licht toe dat beide organisaties voortvarend aan de slag zijn. De tijdsplanning

loopt op schema. Inschatting is dat na de zomer het projectplan verder is uitgewerkt en gestart kan
worden met de implementatie. De planning voor de bestuurlijke besluitvorming volgt nog. Het DB
vraagt aandacht voor de communicatie richting AB leden.
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Het DB neemt kennis van de stand van zaken.
6

Commissies basisvoorzieningen en Zorg&Veiligheid, BAC PG en GGD-GHOR Nederland

Vanuit secretaris van de commissie basisvoorziening kwam verzoek om punten aan te brengen.

Mevrouw Konijn heeft namens DB en wethouder Lydia Groot namens AB zitting in deze commissie.
Zij was laatste keer helaas verhinderd. Mevrouw Konijn is van mening dat er wel gekeken moet

worden naar de rol van GGD. Het gaat nu heel veel alleen over de brandweer en soms onderdelen

van gezonde leefomgeving. De witte kolom is niet goed belegd, de burgemeesters willen dat naar
zich toe trekken, terwijl het zorg betreft.

Mevrouw Konijn doet een voorstel om een planning te maken voor een vooroverleg om de
commissie zorg en veiligheid voor te bespreken. Dit wordt onderschreven door DB. De
directiesecretaris maakt planning.

De evaluatie van de Wvggz wordt door de commissie Zorg en Veiligheid ondersteunt. De gemeente
Castricum wordt daarbij betrokken omdat zij hiermee ervaring hebben. Het standpunt van de
commissie moet nog wel richting AB terug gekoppeld worden.
7

Rondvraag en Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus gewijzigd vastgesteld d.d. 25 mei 2022
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