Verslag vergadering Algemeen Bestuur van
25 januari 2018
1.

Opening
De heer Theunis vervangt mevrouw Poppe-De Looff als voorzitter.
Er zijn afmeldingen van dhr van Oosterhout (wordt vervangen door dhr Kuijpers), dhr De Jongh,
dhr Paantjens, mevr Witte.

2.

Mededelingen
Vacature portefeuillehouder bedrijfsvoering&concerncontroller
Ter kennisname
Managementletter
Ter kennisname
Nu niet zwanger
Schriftelijke mededeling uitgereikt

3.

Verslag Algemeen Bestuur 23 november 2017
Weth Schouw: pg 3 derde bolletje: specificeren risicoreserve, dit wordt gecorrigeerd
Tekstaanpassing op pagina 3: vanaf “De totale reserve..” tot en met “..van risicoplusreserve.” Dit
is een separaat punt en besluit van het AB. Er wordt een aparte bullet van gemaakt in het verslag
Verslag wordt vastgesteld.

4.

Financiële afhandeling Fort Oranje
Dhr Theunis geeft een toelichting, ook op de 5,3 miljoen van het Rijk die bestemd is voor zorg- en
huisvestingskosten van bewoners waar Breda penvoerder van is en verantwoording over zal
afleggen.
Dhr Aarts licht kort het Zundertse deel toe en ook de bredere context van de casus Fort Oranje
waar de gemeente mee te maken heeft en kosten voor maakt. Vandaag staat alleen het deel van
de GGD op de agenda. De gemeentesecretaris van de gemeente Zundert zal initiatief nemen om
alle betrokken gemeenten uit te nodigen om een toelichting en inzicht te geven op de hele aanpak
Fort Oranje, inclusief kosten en financering.
Verschillende bestuurders (Dhr Naterop, Dhr de Boer, mevr Kammeijer, Dhr de Bruijn, Dhr Schouw,
Dhr Schooneveld, Dhr Bergsma ) hebben vragen/opmerkingen bij het voorstel die als volgt zijn
samen te vatten:


Solidariteit staat bovenaan. Er hebben mensen uit onze regio gezeten op Fort Oranje, het is
dus een regionaal probleem.



Belangrijk om totaalbeeld te houden, al is dat buiten deze agenda
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Moeite met achteraf beroep op solidariteit, sommige bestuurders voelen zich verrast door
ontwikkelingen.



Er is behoefte aan een volledig beeld: wie was wanneer opdrachtgever? Wie de veroorzaker
van de kosten?



Zijn de kosten voor de GGD niet te verhalen op de veroorzaker?



Waren er ook kosten gemaakt voor de kwetsbare kinderen als de gemeente Zundert het
beheer niet overgenomen had?



Goed om hier van te leren en een voorstel maken voor het kunnen bekostigen van inzet bij
crises in algemene zin.

Mevr. Van der Zijden licht toe dat de GGD ook reguliere inzet en daarmee kosten heeft gemaakt
voor inzet voor kwetsbare mensen en in het bijzonder kinderen. De extra kosten zitten in veel
meer inzet door escalatie naar GRIP4. Het maken van de rapportage Fort Oranje begin 2017 was
een opdracht van de gemeente Zundert en wordt met het voorliggende voorstel ook door de
gemeente Zundert betaald.
De voorzitter concludeert dat de eindverantwoording van de kosten wordt opgenomen in de
jaarrekening. Het DB zal haar best doen om de kosten te verhalen of te verleggen als daar
aanleiding of mogelijkheden toe zijn.
Akkoord met voorstel, met de toevoeging over de intentie van het DB.
5.

Think Before You Drink
Toelichting door Mark van Beers: na acht jaar projectmatige inzet is nu het voorstel om de
activiteiten regulier in te bedden. .
Dhr Naterop vindt dat er een goede impuls gegeven is. Nu staat het onderwerp alcohol boven aan
de agenda. Het project stopt, er blijft volop aandacht nodig voor alcoholpreventie.
Voorstel aangenomen

6.

Kadernota 2019
Ter vergadering is een erratum uitgereikt i.v.m. de verschillen tussen het aantal kinderen uit de
CBS-cijfers en in de GBA. Voor het aantal kinderen in de regio en per gemeente wordt er gewerkt
met de GBA-cijfers, zoals dat ook gedaan is bij de besluitvorming over JGZ in juli ’17 en in de
begroting 2018. De tabellen uit het erratum worden opgenomen in de definitieve kadernota.
Weth. de Bruijn: De verschillende versies wekken een rommelige indruk, dat geeft weinig
vertrouwen in de cijfers. Maurice Becqué (controller) licht toe dat hij in de laatste fase van het
proces om te komen tot de definitieve cijfers graag samen met de collega’s bij gemeenten afstemt.
Dat betekent dat er soms een bijstelling moet worden gedaan.
De controller licht verder toe dat de financiële effecten van de CAO zijn opgenomen in kadernota
via de voorgestelde indexatie.
Om de efficiency-winst bij de JGZ 0-4 goed in beeld te brengen zullen in de definitieve kadernota
een uitsplitsing worden gemaakt tussen efficiencywinst en het ingroeipad. De huisvestingskosten
zijn los gehaald van uitvoeringsbudget en zijn dus geen onderdeel van het ingroeipad.
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Dhr van Beek, Dhr van Lunteren: Waarom veranderen in afspraken over BOPZ online. Werkt nu
goed, is maar een kleine post. Annemieke van der Zijden legt uit dat de GGD zelf niks doet met
BOPZ online. Het gaat alleen om het faciliteren voor gemeenten. De accountant spreekt de GGD er
op aan dat dit moet worden aanbesteed. Helder dat de gemeenten hierin moeten worden
gefaciliteerd maar mag ook door een andere regionale partner die het wel zelf gebruikt. Er komt
een nader voorstel terug in het AB.
Dhr Bergsma heeft van de gemeente Oosterhout de vraag meegekregen hoe het kan dat M@zl voor
het basisonderwijs al is opgenomen in de kadernota, terwijl er nog geen besluit is genomen nav de
pilot. De pilot loopt in 2018 af, waarna op basis van deze resultaten een voorstel over M@zl in het
primair onderwijs in de tweede helft van 2018 geagendeerd zal worden in het Algemeen Bestuur.
De voorzitter antwoord dat de kadernota de functie heeft om vooruit te kijken en te agenderen. Bij
de vaststelling van de begroting kan er definitief over worden besloten.
De kadernota is vastgesteld
7.

Begrotingswijziging 2018
Dhr Theunis deelt mee dat het DB beslispunt 2 intrekt Het vaststellen van deze begrotingswijziging
is een AB verantwoordelijkheid.
Dhr de Bruijn vraagt om de huisvestingsvisie eerder aan te leveren dan het najaar. Mevrouw van
der Zijden geeft aan dat dat de intentie is om voor de zomer aan beeldvorming te kunnen doen.
Besluitvorming in ieder geval daarna.
De begrotingswijziging wordt vastgesteld

8.

Concept overdrachtsdocument
Complimenten voor alle werk dat verricht is. Ter kennisname aangenomen

9.

Rondvraag en sluiting
Dhr Schooneveld doet het voorstel om alle vergaderstukken voor de AB-vergaderingen op de
website van de GGD te zetten. Dan zijn ze beter toegankelijk voor de raadsleden, wat bijdraagt aan
de transparantie. Mevr. Van der Zijden zegt toe dat dat vanaf deze vergadering zal gebeuren.
Vergadering gesloten.

De secretaris,

de voorzitter,

A.van der Zijden

L.C. Poppe-de Looff
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