Agenda

Algemeen bestuur en bestuurscommissie
midden-nederland
Datum:
2 november 2022
Tijd:
09.30 – 11.30
Locatie:
ASR, Archimedeslaan 10, Utrecht. Parkeren bij ASR
Nr
01
02

Agendapunt
Opening en vaststellen agenda
Mededelingen
a) Consequenties wet open overheid
In de meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds staat
vermeld dat gemeenten extra geld krijgen toegekend
ter compensatie van de meerkosten die zij moeten
maken in verband met de uitvoering van de Wet open
overheid (Woo). Deze financiële middelen bestaan uit
zowel incidentele middelen (periode 2022-2026) en
structurele middelen (vanaf 2022). De extra gelden
hebben betrekking op 705 organisaties, zowel
gemeenten als gemeenschappelijke regelingen.
Aangezien gemeenschappelijke regelingen geen directe
bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen zullen zij
voor de vergoeding van de door hen gemaakte kosten
bij de gemeenten moeten aankloppen. GGD regio
Utrecht is daarom momenteel bezig met het in beeld
brengen van de impact die de nieuwe wet heeft op
onze organisatie. Besproken met het DB is hen een
concreet voorstel voor te leggen in de DB-vergadering
van 9 november aanstaande. Vervolgens willen we de
commissie F&B vergadering van 23 november benutten
om in gezamenlijkheid de financiële implicaties van de
Woo voor GGDrU te bespreken waarna we het
Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december
2022 het uitgewerkte voorstel ter besluitvorming
zullen voorleggen.
b) Nu Niet Zwanger
Kansrijke Start richt zich op de eerste duizend dagen
van een kind. Deze fase vóór, tijdens en na de
geboorte is bepalend voor de latere gezondheid van
het kind. Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is
onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. In
februari 2022 heeft het DB een subsidie bij GGD-GHOR
NL aangevraagd voor de verkenning van NNZ als
regionale basisvoorziening. De afgelopen maanden is
geïnvesteerd in het optimaal informeren van
gemeenten en ophalen wat nodig is om tot
besluitvorming te komen. Daarbij zijn de resultaten in
gemeenten Amersfoort en Utrecht van de afgelopen
periode positief, is het programma verder

Bijlage(n)
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doorontwikkeld en sluiten steeds meer organisaties
aan. Er zal in de mededeling kort worden ingegaan op
het proces om tot besluitvorming te komen.
c) Sfeerimpressie
kennismakingsbijeenkomsten AB zomer
2022
Ter informatie bijgevoegd
AB 272
03

Verslag vergadering algemeen bestuur en
bestuurscommissie midden-nederland dd. 6 juli 2022

04

Normenkader controleprotocol 2022

05

Bestuursrapportage 2022-2

06

Begrotingswijziging 2022-1
(ter informatie, besluitvorming in AB van 7 december)

07

GGiD

08

Verslag Bestuursconferentie 5 oktober 2022

09

Rondvraag en sluiting

Volgende AB vergadering
Staat gepland op 7 december, met daarin o.a. aandacht voor:
-

2

Concept kaderbrief 2024
Vaststellen begrotingswijziging 2022-1
Bestuursagenda 2023-2027
Forenische geneeskunde
Update SPUK

AB 273
AB 274 a
AB 274 b
AB 275 a
AB 275 b
AB 276 a
AB 276 b
AB 276 c
Nazending
AB 277
AB 278 a
AB 278 b

