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Verslag vergadering algemeen bestuur van 5 oktober 2017

1.

Opening

Afwezig: de heer van Oosterhout, mevrouw Jansen-Jansen, de heer van Oers, de
heer Naterop, de heer van Poppel, de heer van Lunteren.

2.

Mededelingen

Distributie jodiumprofylaxe: brief naar burgemeesters uitgegaan, in sommige ge
meenten extra pillen verschaft.
JGZ: implementatie basispakket op dreef, indicatoren besproken in gemeenten, JGZ
gesprekken allemaal gepland. Themabijeenkomst ambtenaren over indicatoren lo
kaal verbinden op 16 november. Efficiencyvoordeel wordt in 2018 helder.
Het AB stemt in met wijziging van datum stichting JGZ van 1 februari naar 1 januari
2018.

Bij PRISMA instelling in Nieuwendijk is open TBC geconstateerd. Het speelt behoor
lijk in een dergelijke instelling. Contacten goed met gemeente/burgemeester.
Besmettelijke vorm van schurft geconstateerd bij huize Ruitersbos. Incubatietijd 6
weken, dus monitoring is belangrijk.

Vraag de heer van Beek: het ministerie heeft gevraagd om contactpersoon Qkoorts aan te stellen in Woensdrecht. Later teruggetrokken omdat het een geitenhouderij in Essen België betreft. Suggestie van mevrouw Poppe-de Looff om het
grensoverschrijdend overleg te benutten om het aan de orde te stellen. Mevrouw
Haagh stelt voor om ook de provincie hiervan op de hoogte te stellen (ondersteu
nend team).

3.

Verslag vergadering dagelijks bestuur van 6 juli 2017
Verslag vastgesteld.

4.

Financiële analyse
Doorkijk op 3 onderdelen benoemd in het voorblad: op markttaken lopen we
inkomsten mis door verminderde beschikbaarheid vaccinaties (landelijk en zelfs
wereldwijd probleem). Het Service Centrum: onder andere back-office broos, daar
worden besluiten op voorbereid om dit jaar te nemen. Ten slotte vraagt onze inzet
voor Fort Oranje om (financiële) aandacht.
Vraag van heer Aarts: budget voor langdurig ziekteverzuim ingezet voor lang
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ziekteverzuim. Hoe zit dit precies?
Vraag van mevrouw Haagh: verbetervoorstellen ten aanzien van HSC meenemen in
de BURAP,
De heer van Beek: zijn er ook meevallers? Reactie controller: niet in de orde van
grootte om apart te vermelden. Mocht dit het geval zijn, dan komt dat helder terug
in BURAP (23 november 2017).
Annemieke vd Zijden licht toe dat we intern ook flink op de rem getrapt om in te
kunnen lopen.

Presentatie Fort Oranje:
De heer Van Beers geeft een presentatie over de inzet van de GGD West-Brabant op
Fort Oranje ten tijde van de voorbereiding, de GRIP-4 situatie en de huidige situatie.

Mevrouw Poppe-de Looff geeft aan dat er WMO middelen binnengehaald zijn door
Breda (als centrumgemeente) voor zorg en herhuisvesting. Erg fijn. Een bedrag van
€5,3 miljoen, opgenomen in miljoenennota.
Vraag mevrouw Witte: is dit bedrag ook beschikbaar voor mensen die teruggaan
naar een gemeente? Annemieke vd Zijden geeft aan dat dit budget ook kan dienen
als overbrugging naar andere gemeenten.

De heer Schouw vraagt of elke gemeente weet hoeveel mensen er terugkomen.
Als bekend is welke plaats van herkomst de mensen hebben, dan wordt contact
opgenomen met de betreffende gemeente zodat de betreffende personen kunnen
worden overgedragen aan de casusregisseurs, veelal WMO-consulenten, van de
gemeente.

De heer de Bruin vraagt of zijn gemeente een factuur tegemoet kan zien?
Vooralsnog is met betrekking tot de extra inzet van de GGD, bovenop het reguliere,
afgesproken dat de factuur daarvoor naar Zundert wordt gestuurd. Hoe dit
vervolgens wordt afgehandeld is nu nog niet aan te geven.

Mevrouw Poppe-de Looff geeft aan dat Zundert een pilot is, de toekomst is wel
ongewis. Zundert bouwt casuïstiek op in deze pilot, inclusief jurisprudentie.

Mevrouw Witte geeft aan dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom
huisvesting is, beleid, campings idem.

De heer Schoneveld spreekt zijn verwondering uit over het feit dat de factuur voor
deze inzet aan Zundert wordt gestuurd. Hij vindt het vanzelfsprekend dat hier
sprake zou moeten zijn van solidariteit en dat daarmee de rekening is voor de
gemeenten in West-Brabant.

De heer Bergsma vindt het belangrijk dat we samen bepalen hoe solidair we zijn
met elkaar. De situatie is Zundert is uitzonderlijk.
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De heer Vermeer vraagt of er kosten zijn gemaakt voor het niet doen van regulier
werk? Dat is zeker het geval, en dat heeft de GGD ook deels voor haar rekening
genomen.
Mevrouw Haagh geeft aan dat het belangrijk is om een totaaloverzicht te krijgen
mbt de kosten van Zorg & Huisvesting zodat bepaalt kan worden welke kosten te
laste van de €5,3 miljoen voor zorg en huisvesting kunnen worden gebracht.
De heer Bergsma is het daarmee eens.

De komende tijd vinden er op diverse bestuurlijke tafels, oa GBT Fort Oranje, het AB
VRMWB en in de Bestuurlijke Klankbordgroep, nog gesprekken plaats over de
financiën rondom Fort Oranje.

Afrondend wordt voorgesteld om op een later moment het vraagstuk rondom
solidariteit betreffende Fort Oranje te bespreken.

5. Rondvraag
Mevrouw Haagh: Er wordt een bijeenkomst georganiseerd rondom het thema
Vitaliteit. Breda en nog een aantal andere gemeenten is deelnemer. Zijn er
gemeenten die zich ook aan willen sluiten?
De heer de Boer: omgevingsdienst Zuid Holland Zuid meldt inzake
vervuilingskwestie Dupont: teflon ingrediënt, grotere cirkel vervuiling water, (zie
bijlage)
De heer Schoneveld: is er nog informatie over het europees onderzoek kunstgras?
Dat is er nog niet, volgt zodra dat er is.
de voorzitter,

A.van der Zijden
Secretaris
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Voorzitter
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