
Agenda 

Algemeen bestuur en bestuurscommissie 

midden-nederland 
Datum:  25 januari 2023 

Tijd:  09.30 – 11.30 

Locatie:  Brandweerkazerne in Zeist (Dijnselburgerlaan 5) 
 

 

Nr Agendapunt  Bijlage(n) 

01 Opening en vaststellen agenda  

02 Mededelingen 

a) Landelijke Functionaliteit 

Infectieziektebestrijding – factsheet ter 

informatie bijgevoegd 
b) Brief Provincie inzake toezicht  

c) Medische zorg Oekraïense vluchtelingen 

d) GALA/IZA Spuk: 

 

Op het gebied van preventie staat een hoop te 

gebeuren in de komende jaren. Zowel 

zorgverzekeraars, als VNG en VWS hebben 

uitgesproken dat er een verschuiving van zorg naar 

preventie moet gaan plaatsvinden: een verschuiving 

van focus op ziekte naar focus op gezondheid. In het 

Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het 

Integraal Zorgakkoord (IZA) is verder uitgewerkt hoe 

dit zou moeten worden vormgegeven. Financiering 

vindt plaats via de Specifieke Uitkering (SPUK). In 

deze akkoorden staat dat er in 2025 afspraken 

moeten zijn tussen de gemeenten in een regio en 

zorgverzekeraars; hierbij is ook ingegaan op de rol 

van GGD’en in dit proces.  
GGDrU is met 26 gemeenten een relatief grote 

gezondheidsregio. Binnen deze regio wordt ook op 

subregionaal niveau samengewerkt op het thema van 

preventie en gezondheid. Als GGDrU willen we graag 

komende tijd samen met gemeenten onderzoeken hoe 

dit thema speelt in de subregio’s en regio als geheel 

en welke rol de GGD daarin kan hebben. Met de DB 

leden van de subregio’s zullen we hier de eerste 

afstemming mee hebben. 

Naast de mogelijkheden voor regionale samenwerking 

zien we dat veel gemeenten zich nu voorbereiden op 

consequenties van GALA en IZA op lokaal niveau, en 

werken aan de aanvraag voor de SPUK voor 2023, 

2024 en verder. Een deel van de gemeenten heeft 

GGDrU gevraagd om hierin mee te denken, en met 

deze gemeenten zijn wij hierover reeds in gesprek. 

 

 

AB 289a 

 

 

AB 289b 

AB 289c 

03 Verslag vergadering algemeen bestuur en 

bestuurscommissie midden-nederland dd. 7 

december 2022 

 

AB 290 



Agenda  

2 

04 Inhoudelijk agendapunt: presentatie Kwetsbare 

groepen (door onderzoeker Ellen Tromp) 

 

Het aantal niet-acute meldingen dat bij de Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van GGDrU 

binnenkomt neemt de afgelopen jaren sterk toe (van 

gemiddeld 9 in 2019 tot 48 meldingen per week in 

2022). In 2022 ging het om ruim 2.700 meldingen. De 

cijfers laten zien dat een kleine groep mensen met 

onbegrepen gedrag verantwoordelijk is voor een groot 

deel van de meldingen. De persoonlijke en 

maatschappelijke last die achter deze cijfers 

schuilgaat is groot.  

Hoe kunnen we de zorg voor deze kwetsbare 

personen optimaliseren?  In de voortgangsbrief 

“aanpak voor personen met verward en/of 

onbegrepen gedrag” laat de minister van Justitie en 

Veiligheid (Voortgangsbrief aanpak voor personen met 

verward en of onbegrepen gedrag | Kamerstuk | 

Rijksoverheid.nl) weten dat 59 miljoen euro 

beschikbaar komt voor lokale en regionale initiatieven 

om de samenwerking tussen het sociaal-, zorg- en 

veiligheidsdomein te intensiveren. Los hiervan zijn 

Hogeschool Utrecht, Trimbos Instituut en GGDrU bezig 

met de opzet van een regionale Kenniswerkplaats 

Onbegrepen Gedrag. Het doel van deze werkplaats is 

om een passend ondersteuningsaanbod in regio 

Utrecht te realiseren voor mensen met onbegrepen 

gedrag en hun omgeving. 

 

 

Mondeling/ 

presentatie 

05 Benchmark GGD’en 2021 – benchmark toegevoegd, 

oplegnotitie met duiding volgt in een nazending 

 

 

AB 291a 

(Nazending) 

 

AB 291b 

06 Vaststellen bestuursagenda 2023-2027 - 

Ter informatie bij de nieuwe bestuursagenda de 

nieuwe versie van Het verhaal van GGDrU toegevoegd 

AB 292a 

AB 292b 

AB 292c  

07 Besluitvorming Nu Niet Zwanger 

 

AB 293a 

AB 293b 

08 Consequenties Wet Open Overheid AB 294a 

AB 294b 

09 Stand van zaken GGiD 

 

Mondeling  

10 Rondvraag en sluiting 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk-voortgangsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbegrepen-gedrag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk-voortgangsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbegrepen-gedrag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk-voortgangsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbegrepen-gedrag
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Volgende AB vergadering 

Staat gepland op 29 maart 2023, met daarin o.a. aandacht voor: 

- Vaststellen jaarstukken 2022 

- Bestemming resultaat 2022 

- Accountantsrapport 2022 

- Vaststellen begrotingswijziging 2023-1 

- Kaderbrief 2024 inclusief zienswijzen (vaststellen) 

- Ziekteverzuim PO & VO 

 


