ÊBB
West-Brabant

Werslag vergadering algemeen bestuur
vaon 1 april 2016
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Mededelingen
Voorzitter deelt mee dat er afmeldingen zijn van diverse bestuurders omdat
zij op dit moment deelnemen aan een bestuurdersconferentie van de Regio
West-Brabant.
Voorzitter wordt overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter na punt 7.
Voorzitter deelt mee dat wethouder Lars van der Beek niet aanwezig is,
vanwege het overlijden van zijn vader. Namens het AB wordt een
condoleance gestuurd.
Op 14 oktober 2016 zal het RUPS1 congres plaatsvinden, de voorzitter beveelt
het van harte aan.
Tevens zou de voorzitter graag de resultaten van de Taskforce Zorg &
Veiligheid willen agenderen voor een AB na de zomer 2016.
De directeur geeft aan dat de GGD zeer naw betrokken is bij de onderzoeken
die gestart zijn na de lek bij Shell Moerdijk. Zij houdt de AB-leden hiervan op
de hoogte en overlegt hiervoor met wethouder Schoneveld van Moerdijk.

3.

Verslag vergadering algemeen bestuur 23 november 2015
Er wordt gevraagd naar de manier waarop agendapunt 5 moet worden
geïnterpreteerd. Voorzitter geeft aan dat de handhavingscijfers naast de
preventieresultaten besproken moet worden en hiervoor worden de overleggen van
de politieregio's Baronie en Markiezaten benut. Verslag wordt vastgesteld.

4.

JGZ
Bestuurlijk trekker vanuit het dagelijks bestuur, Renze Bergsma, licht toe dat er
wordt gewerkt aan één basispakket JGZ. Dit pakket is niet kostenverhogend, maar
via verdeelsleutels kunnen lokale verschillen ontstaan. Scenario's met deze
verdeelsleutels worden nu uitgewerkt en gepresenteerd tijdens een
bestuurdersbijeenkomst op 30 mei as. Eenieder met jeugd en/of volksgezondheid in
de portefeuille is van harte uitgenodigd. Besluitvorming is tijdens AB van 13 juli
2016.

1

RUPS staat voor regeling uitstapprogramma prostituees.

5.

Kadernota 2017
Directeur licht toe dat de indexering hoger uitkomt door het hanteren van de CAO.
De controller licht dit punt verder toe:
Als gevolg van recente cao ontwikkelingen is er per 1 januari 2016 een
salarisstijging van 3%. Dit betekent dat de indexering voor de reguliere GGD taken
gewijzigd is ten opzichte van de kadernota 2017. Er was in de kadernota rekening
gehouden met een cao-verhoging van 1,4%. Daarnaast hield de kadernota rekening
met de raming van het Centraal Planbureau van december 2015. Inmiddels zijn in
maart 2016 nieuwe ramingen gepubliceerd, die meegenomen zijn bij de bepaling
van de indexering voorde beleidsbegroting 2017. De indexering in de kadernota
2017 voor de overige taken was 1,12%. Door deze recente informatie wordt de
indexering 1,95%, die in deze beleidsbegroting is verwerkt. De indexering in 2016
was -0,65%.
Opmerkingen van diverse bestuurders over de kadernota:
•

Positieve feedback over de presentaties van de GGD tijdens de
raadsinformatiebijeenkomsten in februari en maart.

•

Conform zienswijzen zijn enkele gemeenten niet akkoord met de financiële
kaders: kadernota 2017 gaat uit van een indexeringscijfer dat niet
overeenkomst met het indexeringscijfer dat is meegegeven door een aantal
gemeenten in het kader van de Nota verbonden Partijen.

•

Graag alertheid op overlap van (innovatieve) producten en diensten van de
GGD met die van andere aanbieders in het sociaal domein.

•

Ook aandacht voor de scheiding van basistaken (wettelijke taken) en
plustaken tijdens de bestuursbijeenkomst op 30 mei.

•

Drugsproblematiek in brede sociale veld oppakken.

Directeur vult aan dat er bij de GGD alleen nog jeugdgezondheidszorg en
preventieprogramma's sprake is van maatwerk. De verwachting is dat met de
invoering van het nieuwe pakket jeugdgezondheidszorg, waarover
besluitvorming in het AB in juli plaatsvindt, het maatwerk verdwijnt en er alleen
nog onderscheid is in basis en plustaken. Ook wordt in opdracht van het
bestuur gewerkt aan de rol van preventie in het sociale domein en de
verwachting is dat dit ook zal leiden tot het verdwijnen van maatwerk bij
preventieprogramma's.

Na deze behandeling wordt de Kadernota 2017 vastgesteld.

6. Bestuursopdracht OGGZ en Beleidsadvisering
De heer Paantjes vertelt dat de OGGZ opdracht is meegegeven vanuit het flexibilise
ringstraject. Twee werkbijeenkomsten in de regio hebben voor input voor dit voor
stel gezorgd. Hieruit kwam nadrukkelijk naar voren dat er behoefte is aan bestuur
lijke regie. Gevraagd wordt dit door de centrumgemeenten op te laten pakken. Cen
trumgemeenten zijn akkoord met deze gevraagde rol, maar verduidelijken dat de
GGD geen trekkersrol hierin heeft. Verzocht wordt de formulering van het besluit

aan te passen. In plaats van 'GGD gaat in gesprek met centrumgemeenten over
bestuurlijke regie...' wordt het besluit als volgt geformuleerd: 'GGD neemt kennis
van de verschillende stappen die de centrumgemeenten op dit onderwerp nemen via
de regiegroep'. Opgemerkt wordt dat het onwaarschijnlijk is dat voor de zomer een
sluitende aanpak, inclusief financiën, is gerealiseerd. Kleinere gemeenten in de regio
nemen ook verantwoordelijkheid. Besluit wordt aangepast.

De heer van Geel geeft aan dat ook voor de opdracht beleidsadvisering twee werk
bijeenkomsten zijn georganiseerd. Uitkomst is dat gemeenten graag samenwerken
in het kader van de wetgevende (volksgezondheid)taken. Er blijft behoefte aan loka
le flexibilisering. Voorstel is om snel gesprekken te initiëren tussen lokaal bestuur
der, gemeente ambtenaar en GGD beleidsadviseur om de conclusies en aanbevelin
gen van de opdracht op te pakken. Uiterste datum voor terugkoppeling hiervan is
AB van 8 december 2016, Besluit wordt vastgesteld.

7.

Samenstelling bestuur
Plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat het vooronderzoek van dit voorstel
duidelijk maakt dat de GGD alles goed op de rails heeft, goed is aangehaakt bij
gemeenten, er is grote saamhorigheid in dagelijks bestuur. Kortom geen reden om
voorzitter te wisselen. Voorstel herbenoeming mevrouw Poppe wordt aangenomen.
Ook instemming met het voorstel om één adviseursfunctie in te vullen, de tweede
adviseursfunctie wordt wel behouden maar er is geen aanleiding om die in te vullen.
Extern adviseur Peter vd Elzen neemt afscheid, omdat hij voorkeur geeft aan meer
toezichthoudende rol. Hij heeft graag meegewerkt de afgelopen jaren.

8.

Nota reserves en voorzieningen
Namens Woensdrecht wordt de opmerking ingebracht over de risicoparagraaf op
pagina 5 van de nota. Er wordt gevraagd naar uitgebreidere duiding van het bedrag
van 4,8 min (per 1 januari 2015). De controller geeft aan dat dit niet alleen is
opgebouwd uit de algemene risicoreserve, maar ook uit bestemmingsreserves waar
bestemmingen aan ten grondslag liggen en voorzieningen, waar kosten voor
verwacht worden. Bovendien vormen de pluspakketten een risico, omdat die kunnen
verminderen zonder dat meteen de kosten omlaag gaan. Hiervoor zijn bandbreedtes
afgesproken. Dat is zo opgenomen in de Nota.

Gevraagd wordt om betere duiding van reserves en risicoreserves. Ook duidelijker
zijn in kans van optreden van risico. Bovendien worden risico's van
gemeenschappelijke regelingen ook opgevangen door gemeenten, is hier goed naar
gekeken? Twijfel of alles nodig is. Dit geldt bv niet voor de huisvestingsreserve.

Portefeuillehouder financiën geeft aan dat reserves duidelijk een titel moet hebben.
Ook moet er een goede methodiek zijn voor het in kaart brengen van de risico's.
Daar voldoet de GGD aan. Belangrijk is om onderling (als gemeenten) te besluiten
waar risico's worden weggelegd.

AB stelt nota vast maar zou graag een principiële discussie voeren over dit
onderwerp in breder gemeentelijk verband.

9.

Archiefverordening
Conform vastgesteld.

10.

Presentatie GGD en de Nieuwe Veste
Twee gedeelde opmerkingen: vermijd doelgroep vernoeming in presentatie en enke
le gemeenten vragen om terugkoppeling O-meting gegevens.

11.

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016,

A.van der Zijden

