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Bijlage 1

Memo
Afdeling:

Aan: Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

Van:

A&C

L. Staal

Doorkiesnummer:
E-mail:

070 - 353 9116

leo.staal@ggdhaaglanden.nl

Ons kenmerk:
Datum:

22 januari 2015

Onderwerp: Voortgang onderhanden werk

Geacht Bestuur,
Op uw verzoek informatie over het onderhanden werk. Op basis van de informatie en de
voorstellen in dit memo is een eerste concept planning voor 2015 opgesteld Zie de bijlage voor de
gedetailleerde planning.
Voorstel:
Kennis nemen van de planning en instemmen met de voorgestelde wijziging v.w.b. het op te
stellen meerjarenwerkplan. Zie punt 2 van het overzicht onderhanden werk.
De basis voor de informatie over de voortgang en de planning van het onderhanden werk zijn het
overdrachtsdocument van het Bestuur GGD Haaglanden i.o. aan het Algemeen Bestuur GGD
Haaglanden, d.d. 6 december 2013 en de concept actie- en besluitenlijst AB d.d. 10 december
2014
Onderhanden werk
1
Benoeming DPG (uit overdrachtsdocument)
Het voorstel staat op de agenda van het DB van 21-02-2015 voor doorgeleiding naar het AB van
12-02-2015.
2
Meerjarenwerkplan (uit overdrachtsdocument)
In het overdrachtsdocument van december 2013 is het opstellen van een meerjarenwerkplan
inclusief inhoudelijke verantwoording afgesproken. Nog zonder planning.
Gelet op:
het beschikbaar komen van jaarwerkplannen 2015 voor zowel de GGD Haaglanden totaal
als voor de afzonderlijke productgroepen (afronding januari 2015);
de in voorbereiding zijnde bestuursagenda voor de periode 2015 t/m 2017 (geplande
bespreking in AB van 08-04-2015);
de betrokkenheid van GGD-medewerkers (Beleid, Gezondheidsbevordering, Epidemiologie)
bij advisering over en uitvoering van volksgezondheidsbeleid van de afzonderlijke
gemeenten;
de uitgebreide inhoudelijke verantwoording bij de jaarrekeningen (geplande bespreking
jaarrekening 2014 in AB van 08-04-2015);
de efficiënte inzet van capaciteit voor de regiogemeenten en ondersteuning bestuur GGD
Haaglanden,
stel ik voor in 2015 geen meerjarenwerkplan meer op te stellen.

3
Bestuursagenda
Een werkgroep bestaande uit GGD-medewerkers en beleidsambtenaren uit de regiogemeenten is
inmiddels gestart met de voorbereiding van een concept bestuursagenda, te bespreken in het AB
van 08-04-2015.
4
Dienstverleningsovereenkomsten
Er is inmiddels een format voor het uniforme tekstdeel voor alle gemeenten opgesteld op basis van
ontvangen reacties uit de verschillende gemeenten. Volgens afspraak is met Delft het gesprek
geopend over de (maatwerk-)afspraken voor 2015 e.v. Het streven vanuit de GGD is om in januari
aan alle overige gemeenten het format toe te sturen en in februari gezamenlijk de (maatwerk-)
afspraken af te ronden.
5
Voortgang voorgenomen besluit GGD Ramenopvangplan (GROP)
Op verzoek van de adviescommissie wordt het concept-GROP nog een keer besproken met de
ambtenaren crisisbeheersing van de regiogemeenten. Dit overleg vindt plaats op 20-01-2015.
6
Kennismaking bestuursleden DB met de GGD Haaglanden
Met de secretariaten van de wethouder de Prez en Minderhoud worden afspraken vastgelegd voor
een (gezamenlijk) werkbezoek aan alle productgroepen van de GGD Haaglanden gedurende de
maand februari.
7
Begroting GGD Haaglanden 2016
Zie bijlage planning.
8
Jaarrekening GGD Haaglanden 2014
Zie bijlage planning
9
Rapport IGZ inzake Infectieziekte en Tuberculosebestrijding
Zie bijlage planning
10
Opstellen stroomschema persvoorlichting
Zie bijlage planning
11
Voortgang voorgenomen besluit Klachtenreglement GGD Haaglanden
Het college van B&W van Den Haag hebben nog geen besluit genomen over de vaststelling van het
klachtenreglement. Waarschijnlijke planning begin februari waardoor agendering voor de
definitieve vaststelling voor AB van 08-04-2015 mogelijk is.
12
Workshop Publieke Gezondheid voor bestuurders, raadsleden en
beleidsambtenaren
De organisatie wordt momenteel ter hand genomen. Planning is april 2015
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