Verslag DB d.d. 26 januari 2022

Locatie

:

Via MS Teams

Datum/tijd overleg

:

26 januari 2022, 9.15 uur

Deelnemers

:

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

Verder namens GGD HN aanwezig: mw. G. Geerdink, dhr. M. Besteman, mw. M.
Verstraaten. Mw. N. Engbers
Verhinderd

:

Voorzitter

:

Dhr. P.J.R. Kos

Notulist

:

Mw. Y.C. Koopen

1.

-

Opening/vaststellen agenda

Door mevrouw Konijn is een stuk ter bespreking ingebracht. Dit wordt besproken bij punt 3a.
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

2a.

Vaststellen verslag vorige vergadering

2b.

Actielijst

3a.

Ingekomen stukken / stukken ter informatie

Het verslag van 8 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De actielijst bevat veel punten die gereed zijn en wordt voor kennisgeving aangenomen.

Mevrouw Konijn merkt op dat zij het prettig zou vinden als in het DB gemeld wordt dat er

vanuit de DPG-en landelijk Elly: voortaan melden in DB dat er brief vanuit DPG-en is verzonden.

Inhoud brief akkoord.

DPG-en landelijk deze brief. Edward John Paulina zegt toe om dit voortaan ook met DB te delen.
Marion van der Ven niet oneens met de inhoud. Krijg terug van anderen over verruiming van

groepen, maar focus je op bereikbaarheid van vaccinatiepunten. Goed als we pro-actief daarop
reageren. Weet dat jullie bezig zijn met punten. Oproep om daar over te communiceren.

Verder is een memo toegevoegd over de bestuurswisseling. Het is goed om bij de diverse

portefeuillehouders overleggen aandacht te vragen voor snelle aanwijzing van de DB leden na

de collegevorming, om zo de periode van bestuurswisseling zo veel mogelijk te verkleinen
3b.

Mededelingen

Mevrouw Geerdink vult op de schriftelijke mededeling over de samenwerking op gebied van

infectieziektebestrijding met Zaanstreek-Waterland aan dat we nog op koers zijn ondanks de

wat latere aanstelling. Het uitgangspunt is nog steeds dat er per 1 april aanstaande een
projectplan ligt. De aangetrokken projectleider werkt de eerste periode meer uren.
3c.

Stand van zaken Covid-19

Mevrouw Geerdink licht toe dat ergens komende week de 1 miljoenste vaccinatie wordt gezet,

daar willen we wel aan besteden. De stand van zaken is, dat het aantal besmettingen torenhoog

is en het plafond van testcapaciteit bereikt. Daar komt eventueel ondersteuning van Open

Nederland. Zij werken met antigeen testen, die echter wel professioneel afgenomen worden en
landelijk bijgehouden. Dat is als extra buffer. De boostercampagne loopt heel erg af en er
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wordt af en toe nog 1e vaccinatie gezet, met zelfs een kleine opleving. Inmiddels is er ook
gestart met basisschoolkinderen.

Daarnaast wordt het fijnmazig vaccineren in Hoorn en Den Helder opgepakt, onder andere op

de markt.

Mevrouw Van der Ven is heel blij mee met fijnmazig vaccineren, zij hoort wel in Hoorn dat de

vaccinatielocatie in Hem te ver is. Een locatie in Hoorn rondom station waar ook MBO gevestigd
is, zou goede optie zijn. Mevrouw Geerdink geeft aan dat in Den Helder en Hoorn een pop up
locatie komt (in Hoorn in Noorderkerk). Specialisten van ziekenhuizen gaan ook helpen om
mensen toch toe te leiden om zich te laten vaccineren.

Op alle vaccinatielocaties is nu vrije inloop, wel zijn de openingstijden ingekort.

Mevrouw Konijn merkt op dat zij bij publiciteit rondom 1 miljoenste vaccinatie vooral aandacht
wil voor het personeel en niet voor de cliënt: ‘Je bent een ster als je prikken zet’. Mevrouw
Geerdink bevestigt dat de aandacht vooral is gericht op hoeveel we gedaan hebben.

De vaccinatielocatie in Alkmaar is wel goed bereikbaar met OV, maar pop up locaties bij

stations vind zij een goed idee, mits in overleg met gemeente. Mevrouw Konijn verwacht dat we

nog el even bezig zijn met vaccineren, omdat mensen die het hebben doorgemaakt nog moeten
wachten tot ze gevaccineerd kunnen worden.
4.

a.

Voorstel tot vaststelling controleprotocol, normenkader rechtmatigheidscontrole en
procesvoorstel aanbesteding account

Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel:
4b1

Wvggz: evaluatie uitvoering Wet verplichte GGZ

Mevrouw Geerdink licht toe dat met alle gemeenten een DVO is afgesloten. In de DVO stond
ook vermeld dat de DVO geëvalueerd zou worden. Mevrouw Geerdink geeft aan dat de DVO

destijds ‘onder stoom en kokend water’ tot stand is gekomen en ook op punten wel verbetering
behoeft. Het onder de GR GGD HN brengen van deze taken (verkennend onderzoek en

hoorplicht) is op dit moment nog te vroeg. Er wordt ambtelijk van GGD veel verwacht op gebied
van uitvoering, aantallen en casuïstiek, terwijl GGD maar voor heel klein stuk verantwoordelijk
is. Mevrouw Geerdink geeft aan dat gemeenten vaak niet op de hoogte zijn van het regio
overleg dat wordt voorgezeten door geneesheer directeur van de GGZ. Alleen de regio

gemeenten zijn daar bij aangesloten. Mevrouw Geerdink benadrukt dat de evaluatie gaat over
de DVO tussen gemeenten en GGD terwijl de punten die nu uit de evaluatie komen in de
Commissie Zorg & Veiligheid besproken dienen te worden en veel breder zijn.

Mevrouw Konijn is het daar mee eens om het ook bij de commissie neer te leggen, maar welke
rol heeft de commissie daarbij.

Mevrouw Van der Ven vindt het lastig, enerzijds is er sprake van een wettelijk deel GGZ en

anderzijds hebben we te maken met DVO’s. De meeste verwijzingen lopen via de

burgemeesters. Zij is het er mee eens om het ook in te brengen in de commissie Zorg en

Veiligheid, maar er moet wel voorkomen worden dat het alleen over veiligheid gaat. Het zou
ook moeten gaan over hoe een preventieve aanpak in het vrijwillig kader. De punten uit de
evaluatie kunnen worden opgepakt.

De heer Bijman merkt op dat het goed is dat de evaluatie eerst hier besproken wordt en vindt

het goed om het daarna aan Commissie Zorg & Veiligheid voor te leggen. Hij merkt ook op dat
de evaluatie maar beperkt is ingevuld, misschien goed om dit over een jaar nog eens te

herhalen en dat ook expliciet met elkaar te besluiten. De uitvoering is goed gegaan en qua
aantallen enorm meegevallen.
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Mevrouw Van Gent merkt op dat uit een nieuwe evaluatie waarschijnlijk niet veel nieuws komt.
Het grootste bezwaar dat gemeenten aangeven is dat zij te weinig informatie krijgen en dat
daar iets in moet veranderen.

De heer Tromp merkt op dat deze taken bij GGD zijn belegd vanwege de verbinding met andere
terreinen. Ook zou hij het een goed idee vinden om ervaringsdeskundigen te betrekken

Als er naast de evaluatie van de DVO ook een evaluatie over de uitvoering moet worden gedaan,
dan gaat dat breder, daarvoor zou input opgehaald moeten worden bij gemeenten, zo vindt

mevrouw Van der Ven. De heer Tromp geeft aan dat de maatschappelijke opgave van gemeente
helder moet zijn en ook hoe onze inwoners het ervaren.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er ook behoefte is aan inzicht wat de Wvggz nu oplevert, levert

het betere zorg op voor de mensen die het nodig hebben. Zij geeft ook aan dat er een landelijke
evaluatie over de wet zelf loopt, het is goed dat ook te betrekken. Er is geen discussie over de
wijze waarop GGD HN de taken uitvoert.

De heer Paulina geeft aan dat bij ketenactiviteiten je vaak ook afhankelijk bent van andere

partijen die niet van gemeente zijn, zoals OM, politie, rechtbank. Wil je als gemeente in een

evaluatie ook hen erbij betrekken.

Voor de commissie Zorg & Veiligheid wordt in overleg met mevrouw van der Ven een notitie ter
agendering voorbereid over een aantal aandachtspunten uit de evaluatie Wvggz.
Het DB besluit conform het voorstel:

1.
2.
3.
4.

4b2

kennis te nemen van het evaluatierapport DVO Wvggz

akkoord te gaan met de verlenging van de DVO met 1 jaar (van 1 januari 2023 tot 1 januari
2024)

akkoord te gaan met de reactie namens de GGD bestaande uit de voorgestelde 5 punten
zoals genoemd onder deel 3 van het bijgevoegde voorstel

akkoord te gaan met verzending van het besluit van het dagelijks bestuur aan het algemeen
bestuur van GGD HN ter goedkeuring en aan de gemeenten ter informatie.

Wvggz: reactie op brief gemeente Schagen

Mevrouw Geerdink licht toe, dat er wel contact is geweest met Schagen om te kijken welk

ongenoegen er is. Het DB besluit om de verzending van de brief on hold te zetten. Mocht het

gesprek niets oplossen, dan stemt het DB wel in met verzending van de brief.
4c

4d

Wijziging GR

Het DB besluit:
1.

wijzigingsvoorstel herindeling en onderbrenging ICD in één voorstel aan gemeenten voor te

2.

AB hierover te informeren in AB van 9 maart 2022

leggen

Memo over Integrale Crisis Dienst (ICD)

Mevrouw Verstraaten geeft een korte toelichting. Het voorstel is bedoeld om aan het DB een

standpunt te vragen over het financiële kader om te voorkomen dat het ten koste gaat van de
andere GGD taken. Gemeenten hebben aangegeven de taak kostenneutraal te willen

overdragen. Als GGD moeten we deze taak ook aanbesteden, hetgeen ook kosten met zich

meebrengt. Gemeenten kopen de taak nu in bij een consortium. Het is de bedoeling de ICD ook
qua ICT onder de GGD systemen te brengen. Dat wordt nu ambtelijk besproken. Mevrouw

Verstraaten geeft aan dat het wel goed is om het integraal op te pakken en de crisisdienst voor
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jeugd en volwassenen (0-100) samen te voegen. Mevrouw Van Gent bevestigt dat er verplicht
moet worden aanbesteed, dat is juridisch uitgezocht. De taak lijkt wat groot opgepakt. In de

Kop van Noord-Holland gaat het om 5 meldingen in de week, dat is weinig. De opzet moet niet

duurder worden dan het nu is. Het contract met het huidige consortium is onlangs met een jaar
verlengd, maar als er eerder een oplossing komt, kan dit ook korter.

De heer Bijman is voor het onder de GR brengen van deze taak, dat is een fout uit het verleden
die we nu rechtbreien. Het is goed om het efficiënter op te pakken dan nu het geval is, hij is
niet bang dat het duurder wordt. Vanuit zijn rol als DB lid is hij het er mee eens dat we

aangeven vanuit GGD dat de uitvoering niet ten koste mag gaan van andere taken van GGD.

De heer Tromp vraagt of ook gekeken is naar inbesteden en hij vraagt zich af of we dit als GGD

wel moeten gaan uitvoeren. Mevrouw Van Gent geeft aan dat de stuurgroep ook inbesteding

juridisch heeft laten uitzoeken, dat advies wordt nog met de colleges gedeeld. Ook is vanuit de
gemeenten aangeboden om met de aanbesteding te helpen.

Mevrouw Konijn benadrukt dat we inderdaad gebruik moeten maken van de gemeentelijke

expertise van bijvoorbeeld de centrumgemeenten. Als de taak onder de GR komt, dan is de

governance ook meer helder. Wel wordt er vanuit het DB aangegeven om te kijken of het geheel
wel één op één moet worden overgenomen. De huidige personele bezetting lijkt groot voor de
behoefte en vraag.

De voorzitter concludeert dat het DB bereid is deze taak op te pakken mits het financieel goed
geregeld wordt.

Het dagelijks bestuur besluit:
1.

Kennisnemen van het plan om de integrale crisisdienst onder de Gemeenschappelijke

2.

Instemmen met het standpunt dat de opdracht voor de ICD-nieuw alleen onder de GR kan

regeling te brengen.

worden gebracht op voorwaarde dat alle daadwerkelijke kosten gedekt worden door de

gemeenten. Zodat de uitvoering van de andere GR-taken niet onder druk kan komen door

de uitvoering van de ICD-nieuw.
4e

Vaststellen agenda algemeen bestuur d.d. 9 maart 2022
Het DB besluit:
1.
2.
3.

4.

Agenda AB 9 maart 2022 vast te stellen

Concept verslag AB 24 november 2021 vast te stellen
Besluitenlijst AB 24 november 2021 vast te stellen

De vergadering op 9 maart 2022 fysiek in Alkmaar (zaal gemeente Alkmaar) te houden.

5

Agendapunten ter bespreking/informatie

5a

Uitgangspunten begroting Veilig Thuis NHN

Het stuk wordt kort toegelicht. Er wordt geen besluit gevraagd, maar is bedoeld om transparant
richting het dagelijks bestuur te zijn. De winst zit hem in dat realisatie beter aansluit bij de
begroting.

Het dagelijks bestuur geeft aan dat het weliswaar bedrijfsvoering is, maar goed om met het DB
te delen en aan te geven dat als meldingen weer toenemen het wel consequenties heeft.

Het dagelijks bestuur neemt kennis van:
1.

de uitkomsten van het herijken van de uitgangspunten voor de begroting
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2.
3.

5b

dat deze uitgangspunten in de begroting Veilig Thuis 2023 en volgende worden toegepast.
dat er geen begrotingswijziging voor 2022 nodig is, omdat de totale personeelskosten
gelijk blijven.

GGiD

De voorzitter licht toe dat er vanavond overleg is met de directies en voorzitters. De heer
Paulina vult aan dat de GGD-en met het in november opgeleverde product niet hebben

ingestemd. Het overleg van vanavond is vooral om te kijken hoe verder.

Het dagelijks bestuur geeft voorzitter en directeur mee om vooral in te zetten op een oplossing
op korte termijn om nieuwe bestuur hiermee niet te belasten.
5c

Bestuurlijke overdrachtsdocument

Mevrouw Konijn heeft een aantal wijzigingen/aanvullingen gemaild. Daarnaast wordt nog stukje
toegevoegd over communicatielijn, algemene reserve en update GR taken.

De aangepaste versie wordt nogmaals voorgelegd aan het DB en aangeboden aan het AB. Het

DB stelt daarbij voor dat het AB nog eventuele aanvullingen kan toevoegen en stelt het AB voor

om het overdrachtsdocument naar de colleges te zenden voor de nieuw aan te wijzen AB leden.
6

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

7

Rondvraag en Sluiting

Er zijn geen stukken ter bespreking.

Mevrouw Van der Ven geeft aan dat zij zich als ambassadeur voor 30DagenGezonder heeft
aangemeld. Ook de heer Bijman geeft aan dat hij meedoet, evenals mevrouw Konijn.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 2 maart 2022
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