
Agenda 

Algemeen bestuur en bestuurscommissie 

midden-nederland 
Datum:  7 december 2022 

Tijd:       09.00 – 11.30 

Locatie:   Brandweerkazerne Zeist, Dijnselburgerlaan 5 

 

 

Nr Agendapunt  Bijlage(n) 

01 Opening en vaststellen agenda  

02 Mededelingen 

a) Benchmark GGD’en - mondelinge 

toelichting 

 

 

03 Verslag vergadering algemeen bestuur en 

bestuurscommissie midden-nederland dd. 2 

november 2022 

 

AB 279 

04 Vaststellen begrotingswijziging 2022-1  

 

AB 280a 

AB 280b 

AB 280c 

Nazending  

AB 280d  

05 Concept kaderbrief 2024 

Ten behoeve van verzending aan raden op 14 

december 

 

 

AB 281 a 

AB 281 b 

AB 281 c 

06 (GEDEELTELIJK BESLOTEN) Stand van zaken GGiD 

 

Het bestuur van GGD regio Utrecht heeft samen 

met de besturen van GGD Hollands Noorden en 

GGD Twente op 2 november 2022 besloten te 

gaan stoppen met de ontwikkeling van het 

zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid 

(GGiD). Op basis van deze besluitvorming zijn de 

benodigde vervolgstappen in gang gezet die 

tijdens de AB vergadering aan de orde zullen 

komen ter kennisname en/of ter besluitvorming. 

De stukken hiervoor worden uiterlijk 1 december 

nagezonden. Thema’s die bij dit agendapunt aan 

de orde komen zijn: de vervolgstappen voor 

beëindigen van het contract, de financiële 

consequenties en geactualiseerde ombuigingen, 

het proces voor de evaluatie, het proces voor de 

start van een nieuwe aanbesteding en het 

informeren van raden. 

  

Naar aanleiding van de informatiesessie voor 

raadsleden van 14 november jl. wordt de 

openbare Q&A aangevuld en uiterlijk 21 november 

met de AB-leden gedeeld. Aanvullende 

(raads)vragen kunt u delen met de DB-

NAZENDING 

 

AB 282  



Agenda  
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portefeuillehouder, wethouder van Aalst, en met 

directiesecretaris Maaike Schaap zodat de GGD 

kan helpen met de beantwoording. 

 

07 Samenwerking rond GALA/IZA/WOZO/SPUK 

 

NAZENDING 

AB 283  

08 Bestuursagenda 2023-2027 

 

Tijdens het AB zullen we een digitale uitvraag 

hierover doen met de vragen: 

1. Welk onderwerp mist u of is onvoldoende 

uitgewerkt? 

2. Waar moeten we voor oppassen? 

3. Wanneer is deze periode geslaagd? 

 

AB 284a 

AB 284b 

 Besluiten – hamerstukken 

Onderstaande besluitpunten worden als hamerstuk 

bij het AB ingebracht. Mocht een AB lid hier 

inbreng bij willen hebben, dan graag voorafgaand 

aan de vergadering melden bij Maaike Schaap. 

 

09 Uitwerking financiële consequenties Woo – 

incidentele en structurele inzet 

 

AB 285a 

AB 285b  

10 Forensische geneeskunde – 

samenwerkingsovereenkomst  

 

AB 286a 

AB 286b 

11 Forensische geneeskunde – tarieven 

 

NAZENDING 

AB 287 

12 Management letter accountant 

Kennisnemen  

AB 288 

13 Rondvraag en sluiting  

Volgende AB vergadering 

Staat gepland op 25 januari 2023, met daarin o.a. aandacht voor: 

- Vaststellen bestuursagenda 2023-2027 

- Nu Niet Zwanger 

- Benchmark GGD’en 

- Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding 

 

 


