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Nr

Voorgesteld advies*

Advies aan college**

Argumenten

Vaststellen

Vaststellen

N.v.t.

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda

2.

Vaststellen verslag en
besluitenlijst 24 november
2021

3a.

Mededelingen en ingekomen
stukken
DB verslagen 27 oktober en 8
december 2021
Memo wijziging GR GGD HN

Vaststellen

Vaststellen

N.v.t.

3b.

Stand van zaken Covid-19

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.

Voorstel vaststelling van de
kadernota 2023 GGD HN
-aanbiedingsbrief
-addendum kaderbrief 2023
-kadernota 2023

1. In te stemmen om
vanaf 2023 de
uitgangspunten van het
Financieel herstelplan
2018 weer
structureel te verwerken
met als gevolg dat de
structurele vermindering
op de
deelnemersbijdrage GGD
Algemeen (€ 180.000,-)
wordt teruggedraaid. En
de GGD op te
roepen om transparant te
rapporteren over

De kaderbrief is financieel gezien akkoord.
Getoetst zijn het weerstandsvermogen, de
indexatie en
de gemeentelijke bijdrage.
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Indicatie***

Financiële
effecten

financiële wijzigingen in
de meerjarenraming.
2. Het AB-lid te laten
bespreken dat indexatie
op deze € 180.000,- niet
wenselijk is na 2023.
5.

Memo omgevingswet

Het algemeen bestuur
wordt voorgesteld om
de memo en bijlage
vast te stellen.

Akkoord gaan met de
memo

De rol voor de GGD is beperkt. Het richt zich
vooral op kansen op gezondheidswinst voor
inwoners van NHN door gezondheid als
belangrijke waarde mee te laten wegen bij
keuzes in de fysieke leefomgeving.

6.

Voorstel tot vaststelling
controleprotocol,
normenkader
rechtmatigheidscontrole en
procesvoorstel aanbesteding
accountantscontrole 20222025
-voorstel tot vaststelling
controle protocol,
normenkader en aanbesteding
accountantsdiensten 2022
-controleprotocol GGD HN
-normenkader rechtmatigheid
Procesvoorstel aanbesteding
accountantscontrole 20222025

Het algemeen bestuur
wordt voorgesteld de
volgende stukken vast
te stellen: a)
Controleprotocol
b) Normenkader
rechtmatigheidscontrole
c) Procesvoorstel
aanbesteding
accountantscontrole

Instemmen met het
voorstel.

De GGD volgt de juiste procedure.

7.

Bestuurlijk
overdrachtsdocument

1. Het bestuurlijke
overdrachtsdocument
daar waar gewenst aan

Instemmen met het
voorstel.

Het overdrachtsdocument geeft geen goed
beeld van de actuele situatie van de GGD.
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te vullen en vast te
stellen
2. Bestuurlijke
overdrachtsdocument
aanbieden aan (nieuwe)
colleges
8.

Voorstel evaluatie en borging
taken Wvggz bij GGD Hollands
Noorden
-oplegger evaluatie en borging
taken Wvggz bij GGD HN
-Evaluatierapport DVO Wvggz
-Voorstel reactie DB nav
evaluatie
-DVO
dienstverleningsovereenkmst
Wvggz NHN

Het algemeen bestuur
wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van
het evaluatierapport
DVO Wvggz
2. Akkoord te gaan met
de verlenging van de
DVO met 1 jaar (van 11-2023 tot 1-1-2024).
3. Akkoord te gaan met
de reactie namens de
GGD bestaande uit de
voorgestelde 5 punten
4. Gemeenten
informeren over
besluitvorming en
reactie op de evaluatie

Akkoord gaan met de 4
voorgestelde punten.
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Een aantal gemeenten in de andere twee
regio’s aarzelt of de GGD de juiste partij is
en willen daarom niet nu al overgaan tot het
onderbrengen van de WvGGZ taken in de GR.
Schagen is daarin de meest uitgesproken
gemeente.
Ambtelijk zitten de gemeenten van
Westfriesland op één lijn. Er zijn ook geen
voorwaarden gesteld door de Westfriese
colleges aan de verlenging van de DVO.
Ambtelijk willen de 3 centrumgemeenten
(waaronder Hoorn) de taken graag in de GR
onderbrengen. Voor heel Noord Holland
Noord gaat het om kleine aantallen, het is
niet doelmatig het meldpunt, verkennend
onderzoek en de hoorplicht als gemeente
zelf uit te voeren. Landelijk is de GGD
(vrijwel) overal de uitvoerende partij. Dit
heeft ook als voordeel dat de GGD’en de
kennis over deze taken in de WvGGZ met
elkaar uitwisselen en zo borgen. Verder is de
GGD (Vangnet en Advies) de enige partij die
eenvoudig en snel kan schakelen tussen
bemoeizorg (OGGZ) en WvGGZ. De meeste

meldingen WvGGZ eindigen daardoor via
bemoeizorg.
9.

Presentatie Kindermonitor

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

* plaats hier het voorgesteld advies van het AB
** plaats hier het advies dat jij geeft aan het college. Als je advies is om akkoord te gaan met het voorstel, is ‘akkoord’ voldoende.
*** volgens toezegging aan de raad hier de keuze maken (indien van toepassing) tussen ‘politiek gevoelig’, ‘omvangrijke maatschappelijke effecten’ of
‘financiële effecten’.
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