West-Brabant

Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD West-Brabant
van 29 maart 2018

1.

Opening

Mevrouw Poppe-de Looff heet iedereen welkom op het laatste AB in deze
samenstelling.
Bestuursleden met bericht van verhindering zijn: de heer de Bruin, mevrouw Witte,
de heer van Poppel, mevrouw Janssen-Janssen.
2.

Mededelingen

De heer van Binnendijk stelt zich voor als nieuwe controller, met de portefeuille
bedrijfsvoering. Hij is gestart per 1 maart 2018.
Stand van zaken Jaarrekening:
De heer Theunis licht toe dat er 2 punten van bijzonder belang zijn in de
jaarrekening:
1. De accountant heeft geconstateerd dat de GGD geen investeringsvoorstel heeft
gedaan aan het Algemeen Bestuur en daardoor wordt dit aangetekend als
onrechtmatig. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de GGD.
2. De accountant heeft geconstateerd dat de GGD anders had moeten handelen
inzake inkopen die boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomen. Daar is ook
een afkeurende verklaring voor afgegeven. Hiervoor geldt dat er geen financiële
gevolgen zijn voor de GGD.
De heer de Boer vraagt aan de GGD om deze constateringen goed uiteen te zetten
in de aanbieding aan de Raden.
En in juli op het AB het besluit rondom de solidariteit in het licht van de
jaarrekening aan bod te laten komen.
De heer de Jongh constateert dat punt 2 ook al bij de jaarrekening van 2016 is
geconstateerd en vraagt om verbetermaatregelen te vernoemen.
De heer Van der Beek vraagt om de financiële gevolgen van deze twee punten en
vanuit het Dagelijks bestuur wordt aangegeven dat er geen sprake is van een
Jaarrekening 2017 kan naar de gemeenten gestuurd worden.
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overschrijding en daarmee geen gevolgen voor de begroting.

3.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 25 januari 2018

De heer de Boer vraagt om aandacht voor het vervolg van het gesprek en het
besluit van het AB over Fort Oranje. Voorgesteld wordt om dit besluit in de juiste
vorm te borgen in de gemeenschappelijke regeling. Mevrouw van der Zijden neemt
het voorstel over en belooft dat in het najaar, als de regeling aangepast wordt, dit
mee te zullen nemen.
De heer de Boer vraagt ook om versiebeheer toe te passen op de stukken zoals de
kadernota, zodat voorkomen wordt dat er verkeerde versies in omloop zijn.
De heer Schouw staat stil bij de tekst over M@zl in het PO. Hij vindt dat het er nu te
vrijblijvend staat. Met als mogelijk gevolg dat hier in 2019 geen (financiële) ruimte
voor is.
Annemieke van der Zijden benadrukt dat er in het verslag staat dat er in het najaar
van 2018 een besluit genomen kan worden. Het kan, op dit moment, ook niet
meegenomen worden in de beleidsbegroting van 2019, want de richtlijnen van de
Nota Verbonden Partijen staan 'nieuw beleid' niet zonder meer toe. Tenzij het AB
anders heeft besloten en dat is nog niet het geval.
Ook de omschrijving rondom de huisvesting biedt hem te weinig houdvast.
Annemieke van der Zijden antwoordt dat ook hiervoor geldt: komt voor de zomer in
de het dagelijks bestuur en na de zomer in het Algemeen Bestuur.
Na behandeling van deze punten wordt door de voorzitter gesuggereerd om een
actielijst aan de notulen toe te voegen. Daar stemt iedereen mee in.
Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
4.

Kadernota 2019

Wethouder Schouw vraagt hoe we nu omgaan met RUPS? Is het een
meerjarenbesluit?
Wethouder Haagh licht toe dat het regeerakkoord spreekt van een meerjaren
subsidie, maar is nog niet duidelijk in randvoorwaarden, doel en dergelijke. Hier
wordt wel naar gevraagd en voor de zomer is hier meer over bekend en wordt het
bestuur geïnformeerd. En er geldt: als er landelijke gelden zijn, dan vindt
verrekening met gemeenten plaats. Het verzoek is om het als concreet voorstel
terug te laten komen.
Wethouder de Jongh geeft aan heel helder te zijn over het financieringsvoorstel
rondom RUPS.
Burgemeester de Boer is het met deze reacties eens. En vraagt ook nog aandacht
voor het Rijksvaccinatieprogramma. Graag informeren ais macro bedrag bekend is,
kosten moeten daar wel binnen vallen.
Kadernota 2019 vastgesteld.
5.

Rondvraag en sluiting
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Wethouder Schoneveld was verheugd te zien dat alle bestuursstukken en besluiten

West-Brabae^ de website van

de GGD staan en zou nog wel graag (opnieuw) aandacht willen

hebben voor de schrijfwijze van zijn naam, te weten met één 'o'.
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de voorzitter,

