Concept verslag vergadering bestuurscommissie Midden-Nederland en
algemeen bestuur GGDrU 2 november 2022
Aanwezige leden:

Mw. M. Paffen (Amersfoort), dhr. S. de Vries (Baarn), mw. A.
Dekker (Bunnik), dhr. P. Van Asselt (Bunschoten), dhr. D.
Smolenaers (De Bilt), mw. M. Havinga (Eemnes), Dhr. G. Isabella
(Houten), dhr. P. Kiel (Leusden), dhr. G. Spelt (Lopik), dhr. K. van
Dalen (Montfoort), mw. M. Schouten (Nieuwegein), dhr. W. Kok
(Oudewater), dhr. J. Dirven (Renswoude), dhr. D. Poortinga
(Rhenen), dhr. M. van der Greft (De Ronde Venen), mw. L. Van
Aalst-Veldman (Soest) (plv. voorzitter), mw. K. van Vliet (Stichtse
Vecht), dhr. G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug), dhr. M. Beek
(Veenendaal), dhr. K. Bel (Vijfheerenlanden), mw. M. Pennarts
(Woerden), mw. M. van de Graaf (Woudenberg), mw. W.
Kosterman (Wijk bij Duurstede), mw. E. Schell (IJsselstein), mw. A.
Welting (Zeist)

Afwezige leden:

Dhr. E. Eerenberg (Utrecht) (voorzitter)

Secretaris:

Mw. N. Rigter

Mede aanwezig:

Mw. C. Koper, mw. M. Schaap, dhr. R. Verkerk, Mw. M. Smid,
dhr. J. Zwaal, mw G. Schrijer

Notulist:

Mw. J. Wammes (TEMP)

ALGEMEEN
1.

Opening en vaststellen agenda
De plaatsvervangend voorzitter mevrouw Liesa van Aalst-Veldman opent de
vergadering op locatie bij ASR om 09.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
Dhr. Eelco Eeerenberg is afwezig. Voor stemming naar aanleiding van het
agendapunt GGiD is een vervanger digitaal standby.
Mw. Mirjam Havinga is aanwezig vanaf 10.50 uur.
Agenda
• Het onderwerp GGiD vindt deels in besloten deel van de vergadering
plaats.

2.

Mededelingen
a)
Consequenties Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) vevangt de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
vanaf mei 2022. 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 nieuwe
Wet open overheid. 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.
GGDrU is momenteel bezig met het in beeld brengen van de impact die de
nieuwe wet op jaarbasis op de organisatie heeft. Het aantal verzoeken ligt dit
jaar hoger dan eerder en een Woo-verzoek kost meer tijd dan een Wobverzoek.
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Aangezien gemeenschappelijke regelingen geen directe bijdrage uit het
gemeentefonds ontvangen en de GGDrU de uitbreiding van haar
werkzaamheden voortkomend uit deze wettelijke verplichting intern financieel
niet kan opvangen, zal zij voor vergoeding hiervan bij de gemeenten moeten
aankloppen. Binnenkort volgt dus een verzoek aan gemeenten om een extra
bijdrage te leveren, incidenteel voor 2022 en 2023 en daarna structureel. Dit
komt ook in de kaderbrief aan de orde.
GGDrU zal in de DB-vergadering van 9 november aanstaande een concreet
voorstel voorleggen. Vervolgens zal de commissie F&B in de bijeenkomst van
23 november de financiële implicaties van de Woo bespreken. Het uitgewerkte
voorstel wordt daarna in de vergadering van 7 december 2022 ter
besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.
b) Nu Niet Zwanger
Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is onderdeel van het actieprogramma
Kansrijke Start. 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.
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. Het programma is verder doorontwikkeld en steeds meer organisaties
sluiten aan.
Een factsheet ter informatie is inmiddels nagezonden. In de vergadering van
25 januari 2023 staat het onderwerp op de agenda van het algemeen bestuur.
c) Sfeerimpressie kennismakingsbijeenkomsten AB zomer 2022.
Ter informatie bijgevoegd.
3.

Verslag AB/BC d.d. 6 juli 2022
Geen bijzonderheden.
Naar aanleiding van de actielijst:
- 202109: Een aantal onderwerpen komt later op de agenda terug. Het
onderwerp forensische geneeskunde staat 7 december op de agenda.
De actiepunten 202202 t/m 202204 zijn afgehandeld.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit:
• het verslag van het algemeen bestuur en de vergadering van de
bestuurscommissie Midden-Nederland van 6 juli 2022 vast te stellen.
ALGEMENE ZAKEN

4.

Normenkader controle protocol 2022
Mariette Pennarts en Rik Verkerk geven een korte toelichting.
Het normenkader is een bijlage bij het controleprotocol. Naar aanleiding van
de interimcontrole die kort geleden heeft plaatsgevonden, heeft de accountant
de suggestie gedaan om het interne inkoopbeleid niet in het normenkader op
te nemen. Met opname hiervan in het normenkader volgt ook de verplichting
om daarop te toetsen in de eindejaarscontrole. Opname is niet noodzakelijk en
voegt weinig toe, een reden waarom andere organisaties dat ook niet doen.
Het scheelt de accountant en de organisatie dus onnodig controlewerk.
Qua toetsing blijft het interne inkoopbeleid standaard onderdeel van de
reguliere verbijzonderde interne controle.

2

Tevens heeft de accountant geadviseerd om vanaf 2023 een aanpassing in het
protocol te maken ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording. Een
bijlage hieromtrent is nagezonden.

Besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
• het controleprotocol 2022 vast te stellen.

5.

Bestuurlijke rapportage 2022-2
Toelichting Mariette Pennarts.
In de bestuursrapportage (Berap) gaat GGDrU in op de stand van zaken,
inclusief het financiële beeld. De bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als
de begroting 2022. De GGDrU verwacht voor het jaar 2022 een positief
resultaat bij het programma Publieke Gezondheid. Een aantal kosten moet nog
wel door het Rijk vergoed gaan worden.

Besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
• kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste acht
maanden van 2022.

6.

Begrotingswijziging 2022-1
Tot nu toe zijn twee zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de eerste
begrotingswijziging voor het boekjaar 2022. Raden kunnen tot aan de
vergadering van het algemeen bestuur op 7 december hun zienswijzen
inbrengen. Het DB zal die van reactie voorzien en na vaststelling op 7
december ook terugkoppelen aan de raden.
Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
• kennis te nemen van het voorstel voor begrotingswijziging.

7.

GGiD
Het dagelijks bestuur besluit de stand van zaken ontwikkeling en
implementatie GGiD mondeling te bespreken in een besloten deel met
geheimhouding van de vergadering van het algemeen bestuur.
Na het besloten deel volgt een stemmingsronde ten aanzien van vijf
beslispunten met als belangrijkste besluit stopzetting van het huidige traject
GGiD. Alle gemeenten stemmen in met alle beslispunten waarbij nog enkele
specifieke aanmerkingen worden meegegeven. De gemeente Amersfoort stemt
in onder de nadrukkelijke voorwaarde dat een externe evaluatie wordt
uitgevoerd en dat de daaruit te trekken lessen vervolgens ook nauwgezet
meegenomen worden in de vervolgstappen. Ook het algemeen bestuur dient
daarover goed geïnformeerd te blijven worden. De Bilt voegt daaraan toe dat
die evaluatie spoedig moet gaan plaatsvinden. Het college van Bunschoten
geeft nog aan mogelijke personele gevolgen te verwachten naar aanleiding
van de evaluatie.
GGDrU zal nog dezelfde middag de aangepaste brief met alle relevante
(openbare) bijlagen rondsturen naar de betreffende medewerkers
Volksgezondheid bij alle gemeenten. Elke gemeente beslist zelf welke
openbare stukken intern verder te verspreiden.
De GGD regio's Hollands Noorden en Twente hebben ook ingestemd met
stoppen.
Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
1. In te stemmen met het overgaan tot stoppen met het digitale dossier
GGiD.
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2. In te stemmen met het door het DB in gang zetten van de
voorbereidingen om te komen tot de aanschaf van een nieuw (bestaand)
digitaal dossier voor de 25 gemeenten in de regio Utrecht.
3. Het dagelijks bestuur opdracht te geven:
a. Stappen te zetten die nodig zijn om uitwerking te geven aan het
besluit als geformuleerd onder 1 en 2 en de gevolgen hiervan
waaronder financieel, juridisch en operationeel in beeld te
brengen.
b. Als gevolg van het besluit als geformuleerd onder 1
besluitvorming voor te bereiden over de incidentele extra
benodigde financiële bijdrage bij de 25 JGZ-gemeenten
voortkomend uit de negatieve vermogenspositie die ontstaat na
afboeking van de gedane investeringen in het DDJGZ/GGiD .
c. Een evaluatie uit te laten voeren door een externe partij gericht
op het trekken van lessen aangaande het digitale dossier GGiD.
d. Het algemeen bestuur te informeren over de voortgang van de
onder besluit 3 genoemde punten via de reguliere AB
vergaderingen en vaker indien nodig en/of gewenst en indien
nodig voorstellen voor te leggen voor besluitvorming.
4. In te stemmen met de AB brief t.b.v. de raden, door elke gemeente te
verspreiden via de daarvoor gebruikelijke verspreidingswijze van de
betreffende gemeente.
8.

Verslag bestuursconferentie 5 oktober 2022
De uitkomsten van de bestuursconferentie worden verwerkt in een concept
bestuursagenda 2023-2027. De concept bestuursagenda wordt in de ABvergadering van 7 december 2022 voorgelegd ter bespreking. De definitieve
bestuursagenda ter besluitvorming zal worden voorgelegd in de ABvergadering van 25 januari 2023. Dit vormt de kapstok voor het werk van
GGDrU voor de komende vier jaar.

Besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
• kennis te nemen van het verslag van de bestuursconferentie van 5
oktober 2022.
RONDVRAAG EN SLUITING
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

9.

In
-

de vergadering van 7 december 2022 o.a. aandacht voor:
Concept kaderbrief 2024
Vaststellen begrotingswijziging 2022-1
Bestuursagenda 2023-2027
Forenische geneeskunde
Update SPUK

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland en het
algemeen bestuur van 7 december 2022.
Voorzitter

Secretaris

E. Eerenberg MSc

Drs. N.A.M. Rigter
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Toezegging
Nummer Datum
20211027
202109

202205

Toezegging
Agenda 2022/2023:
• Schone Lucht Akkoord versus
huisvestingsproblematiek
• Jeugdartsen en doorverwijzing
• Financiering seksuele
gezondheid
• Forensische geneeskunde
• Verantwoording over extra
investeringen privacy en
informatiebeleid
-
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Resultaat

➢

FG in AB 7 december
2022

