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West-Brabant

Verslag vergadering algemeen bestuur van de GGD West-Brabant
van 12 november 2015
Aanwezig: zie de getekende presentielijst (geen bijlage bij dit verslag).
Opening
De voorzitter opent de vergadering.

1.

Mededelingen
De directeur heeft de volgende mededelingen:
GGD 15 jaar: een jubileumweek met activiteiten die toch al zouden plaatsvinden
en waarin de GGD op verschillende manieren aandacht besteed aan gezondheid.
De leden van het bestuur ontvingen een programma en zijn van harte welkom.
Promotie jeugdarts Y. Vanneste: de GGD is trots op deze promotie van baan
brekend onderzoek naar de aanpak van leerplichtverzuim.
Vluchtelingen: een overzicht van de taken en activiteiten van onder andere de
GGD, ook aan de hand van een in de vergadering uitgereikt stuk.
Huisvesting Veilig Thuis: Veilig Thuis heeft aangekondigd dat zij het huurcontract
bij de GGD niet verlengt. Enkele bestuursleden uiten hun verbazing over dit
besluit en verschillenden van hen ondernemen hierop nog actie.

2.

Verslag vergadering algemeen bestuur van 9 juli 2015
Het bestuur stelt het verslag vast.
De heer M. van Oosterhout heeft zijn instemming gegeven aan de beleidsbegroting in
de verwachting dat zijn raad positief zou zijn, wat inderdaad gebeurd is.

3.

Opbrengst extra pubercontactmoment
De heer Bergsma geeft een korte toelichting.
De directeur licht toe dat het contactmoment structureel gefinancierd wordt vanuit
een rijksbijdrage. Bij de onderbouwing van het basispakket JGZ komt dit weer terug.

Vanuit het bestuur komen de volgende opmerkingen:
de jeugdartsen vinden dat er wat meer aan de opvolging kan gebeuren, hierover
kan het bestuur verder spreken bij het besluit over het basispakket JGZ;
graag dan voor iedere gemeente een gelijk basispakket;
de GGD probeert binnen het basispakket JGZ maximaal in te spelen op de
situatie van elke gemeente afzonderlijk.
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Het bestuur neemt kennis van de evaluatie en stelt het pubercontactmoment
definitief vast per 01-01-2016 als onderdeel van het takenpakket van de JGZ.

4.

Flexibilisering
Presentatie door A. van der Zijden; zij vraagt het bestuur om dit experiment nu af te
sluiten en te borgen in het reguliere werk, zowel voor gemeenten als de GGD
De heer Polderman stelt zich beschikbaar voor de bestuurlijke vraag om te
onderzoeken of het mogelijk is efficiëntie te behalen in een meer regionale aanpak
van de beleidsadvisering.

Vragen en opmerkingen vanuit het bestuur:
heeft de sessies ervaren in een goede sfeer en met een flexibile mindset:
complimenten voor dit proces;
er is nog wel wat te overbruggen tussen wat er bestuurlijk en wat er ambtelijk
leeft: bestuurders moeten in hun organisatie ook aangeven dat er sprake is van
een kentering;
goed dat er ook aandacht is voor de taken van de GGD bij crises en rampen,
waarvoor ook een minimum/basisbezetting nodig blijft.

Het bestuur stemt in met het afsluiten van dit traject en met het borgen van de
resultaten en geeft de gemeenten en de GGD de voorgestelde opdrachten.

5.

Nalevingsonderzoek Nixl8
Inleiding door M. van Oosterhout, lid van de stuurgroep Think before you drink en
W. van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.
M. van Oosterhout vraagt naar de bekendheid en het gebruik van de interventie 
koffer bij de leden en vraagt hen om meer inzet op dit punt.

Vanuit het bestuur komen de volgende vragen en opmerkingen:
gemeenten kunnen veel van elkaar leren als het gaat om de aanpak;
veel schommelingen in nalevingspercentages in de verschillende jaren;
ouders hebben hier ook een rol, als die instemmen met alcoholgebruik is het
voor de instellingen moeilijk;
hoe gaan de individuele gemeenten hiermee om?
graag een koppeling tussen preventie en handhaving, van die laatste resultaten
is nog niets bekend.

De voorzitter adviseert de leden de resultaten van het onderzoek ter kennis te
brengen van de gemeenteraad. De GGD brengt de cijfers in beeld en organiseert een
bijeenkomst hierover, zo mogelijk aansluitend op de volgende vergadering.

6.

Aanwijzen accountant
Het bestuur wijst Deloitte Accountants NV aan als accountant aan voor de jaren
2015 tot en met 2017 en machtigt het dagelijks bestuur om de overeenkomst
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eventueel tweemaal te verlengen met telkens een jaar.

7.

Rondvraag en sluiting
De heer Van der Beek vraagt naar de stand van zaken rond het beleid rond
kwestbaren, waarover hij zou meedenken. De GGD zal hem hierover bijpraten.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2016,
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