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Afdeling
1.

Blz. 2 van het raadsvoorstel onder “beoogd resultaat”.
Kunt u concreet maken met voorbeelden wat precies het “schaalvoordeel” van het
oprichten van deze coöperatie inhoudt en wat is het voordeel voor Medemblik ?

antwoord

Voordelen zijn:
-

het delen van de kosten van de aanbesteding;

-

het bundelen van inkoopkracht: de drie GGD’en kunnen samen meer massa
inkopen;

-

we kunnen meer eisen stellen aan de levercier.

Een voorbeeld is het digitaal dossier JGZ/GGD. Dit vraagt om een aanzienlijke
beheersopgave. In de huidige situatie zijn bij elke GGD beheerfuncties kwetsbaar. Dit is
een risico in de stabiliteit en continuïteit van het digitaal dossier JGZ. Door samen te
werken in het beheer worden deze kwetsbaarheden opgelost, zonder dat dit extra
financiële opgaven met zich brengt.
Na de aanbesteding van het digitaal dossier JGZ/GGD-dossier is het nodig om verder te
innoveren in ICT-omgeving. Door samen te werken wordt gebruik gemaakt van de
innovatiekracht

2.

Blz.3 van het Rvs, onder “Kanttekeningen” staat…..”De coöperatie is uitsluitend
bevoegd om op te treden als contractpartij bij de aanbesteding voor een nieuw digitaal
dossier JGZ, als gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling
met andere registraties”.
Vooral wat dat laatste betreft de volgende vraag : “Wat zijn de risico’s voor de cliënten
en hebben cliëntenraden hier nog iets over te zeggen ? Zijn die hierbij betrokken ?
Zo nee, waarom niet ?

antwoord

In het aanbestedingstraject zijn bepalingen opgenomen over de privacy van cliënten. De
leverancier tekent hiervoor in het contract.
Er zijn geen cliëntenraden betrokken bij dit traject, omdat GGD-en niet beschikken
over cliëntenraden.

3.

Ik begrijp, dat het gaat om het digitale dossier. Bij de historie ontbreekt, dat er eerder
een landelijk digitaal medisch dossier zou komen. Daartegen kwamen zoveel bezwaren,
dat het niet is door gegaan. Nu is kennelijk de bedoeling de digitale dossiers van de
GGD’s van verschillende regio’s aan elkaar te koppelen. De bezwaren tegen hel
landelijk medisch dossier gelden hier ook. Maar er wordt niets over gezegd.
Was het bovenstaande u bekend ? Zo ja, waarom wordt er in het raadsvoorstel bv.
bij de kanttekeningen hier geen melding van gemaakt ?

antwoord

Dit is ons bekend. We hebben hier bij de kanttekeningen geen melding van gemaakt,
omdat het hier om een ander vraagstuk gaat.
Het huidige digitale dossier voldoet niet meer vanwege het toenemen van eisen die
worden gesteld aan dossiervorming. Het wordt vervangen door het nieuwe digitale
dossier JGZ. Het digitaal medisch dossier waar u naar verwijst is van een andere orde.
Hier ging het om onder andere gegevensuitwisseling tussen alle zorgverleners. Bij het
digitaal dossier van de GGD betreft het alleen gegevens van de GGD.

4.

Dat er bij een samenwerkingsverband gekozen wordt voor de oprichting van een
rechtspersoon heeft inderdaad voordelen. Maar er wordt niet uitgelegd, waarom is
gekozen voor een coöperatie en niet voor een stichting of een gewone vereniging. Het
gegeven argument – dat andere GGD’s zich kunnen aansluiten – geldt evenzeer voor
deze rechtspersonen. Ik zeg niet, dat een stichting of gewone vereniging beter is,
iedere vorm heeft zijn voor- en nadelen. Maar er zou eerst inzicht gegeven moeten
worden in de achtergronden van die keuze. Waarschijnlijk houdt de keuze verband met
het volgende punt.
Waarom wordt er gekozen voor een coöperatie en niet voor een stichting of een
gewone vereniging ? Kunt u inzicht geven in de achtergronden van deze keuze ?

antwoord

Bij het raadsvoorstel is bijlage 2 gevoegd met vragen en antwoorden over waarom er
gekozen wordt voor het oprichten van een coöperatie. In deze bijlage wordt ook
ingegaan waarom voor deze rechtspersoon wordt gekozen. De GGD is extern
geadviseerd en begeleid in deze keuze.

5.

3.Er staat niets in over de zeggenschap binnen de coöperatie.
a.Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging; heeft dus leden. De leden
hebben zeggenschap (onder meer benoeming bestuur). Wie worden de leden?
b.Een coöperatie kan een Raad van commissarissen; heeft deze coöperatie een Raad van
commissarissen? Zo, hoe worden die benoemd?
c.Het bestuur van een vereniging kan ook uit anderen dan uit de leden worden
benoemd, indien dit in de statuten mogelijk wordt gemaakt. Daar zal wel gebruik van
gemaakt worden, maar wat wordt daarover in de statuten bepaald?
d.In de statuten kan bepaald worden, dat één of meer bestuurders door anderen dan
leden worden benoemd mits dit minder dan de helft is. Wordt hiervan gebruik gemaakt?
Zo ja, welk deel van het bestuur en door wie worden deze bestuursleden benoemd?
Graag antwoorden op de vragen a, b, c en d hierboven genoemd bij punt 3.

antwoord

a. De GGD HN is één van de leden van de coöperatie. Zie ook de bijlage ‘vragen en
antwoorden’.
b. Nee.
c. In de coöperatie worden alleen de GGD’en benoemd als lid met een evenredige
stem.
d. Nee.

6.

Als voordeel wordt genoemd, dat andere GGD’s zich kunnen aansluiten. Terwijl de
oprichting uitsluitend zou zijn voor de aanbesteding van een nieuw digitaal dossier en
als gesprekspartner bij aanpassing van de software en de koppeling aan andere
registraties. Wat is dan het nut, dat andere GGD’s zich kunnen aansluiten, nadat de
aanbesteding tot stand is gekomen?
Graag antwoord op bovenstaande vraag bij punt 4 genoemd.

antwoord

De cooperatie richt zich inderdaad op de aanbesteding, maar ook op het beheer en
onderhoud en verdere doorontwikkeling. Hierdoor kunnen andere GGD’en ook besluiten
om aan te haken bij dit digitale dossier. Dit kan tot nog meer schaalvoordeel leiden.

7.

De mogelijkheid wordt genoemd tot koppeling aan andere registraties.
Wie gaat er over, of al dan niet een koppeling gemaakt wordt (het betreffen hier
immers zeer gevoelige persoonsgegevens)?
Wie gaat over de koppeling aan andere registraties ? Zijn daar voorwaarden aan
verbonden, zo ja, welke ?

antwoord

De GGD. De GGD is een organisatie die net als andere organisaties een privacy protocol
heeft. Dit is ook meegenomen in de aanbesteding. De aanbestede dienst moet hiervoor
een apart contract ondertekenen. Zie ook het antwoord bij vraag 2

8.

Heeft de coöperatie toegang tot de software en daarmee ook toegang tot de medische
informatie? Dit valt immers onder het medisch beroepsgeheim.

antwoord

Zie het antwoord m.b.t. privacy bij vraag 7.

