AB besluitenlijst

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR GGD en VT Haaglanden 2019
Vergadering d.d. 11-02-2019
Agendapunt

Besluit

2.1 Verslag AB-vergadering d.d. 13.12.2018

Het verslag AB d.d. 13.12.2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Voorjaarsbrief GR
GGD en VT Haaglanden
2020
5.2 Concept AB informatie brief inzake Veilig
Thuis aan deelnemende
gemeenten

Het AB stemt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in met het
verzenden van de Voorjaarsbrief 2020 naar de aan de GR GGD en VT Haaglanden
deelnemende gemeenten.
Het AB stemt in met verzending van de voorliggende brief aan de raden met de
presentatie van VTH, gehouden bij de raadsinformatiebijeenkomst van 13 februari,
als bijlage.

6.1 Benoeming
plaatsvervangend DPG
Haaglanden

Het AB besluit
- De benoeming van Geertje Ariens en Marieke Somsen als waarnemend
plaatsvervangend DPG dd. 4 december 2017 intrekken;
- Geertje Ariens (productgroep manager Epidemiologie en Gezondheidsbevordering
en Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg) en Robert Schaafsma (productgroep
manager Infectieziektebestrijding en Hygiëne) te benoemen als plaatsvervangend
Directeur Publieke Gezondheid voor GGD Haaglanden;
Bij de aanstelling van de nieuwe DPG heeft deze de gelegenheid zelf inzake
zijn/haar plaatsvervanging een nieuw voorstel te doen.

Vergadering d.d. 10-04-2019
Agendapunt

Besluit

2. Voordracht van
mogelijke kandidaat DPG

Het AB stemt in met de voorgedragen kandidaat.

2.1 Verslag AB verga dering d.d. 11.02.2019

Het verslag AB d.d. 11.02.2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Concept Jaarstukken
2018 GR GGD en VT
Haaglanden

1. Het AB besluit tot instelling van programmareserve VT en volledige dotatie aan
deze reserve van €1.083.000 aanvullend ontvangen DUVO middelen ter
voorbereiding op aanscherping van de meldcode.
2. Het AB besluit tot vaststelling van de Voorlopige Jaarstukken 2018 met
inachtneming van beslispunt 1 met de toevoeging in het jaarverslag van informatie
over de ontwikkeling in 2018 van de personeelsvoorziening VT.
3. Het AB besluit tot vaststelling van de definitieve deelnemersbijdragen 2018
conform bijlage 4.1 bij de jaarrekening 2018.
4. Het AB stem in met het verzenden van de voorlopige Jaarstukken 2018 GGD
Haaglanden ter kennisname aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de
aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten met inachtneming
van het volgende.
Aan de jaarrekening dient een alinea te worden toegevoegd waarin is aangegeven
hoe VT het personeel/ medewerkers werft en blijvend wil binden aan de
organisatie , hoe de borging daarvan plaatsvindt en hoe wordt omgegaan met de
flexibele schil in dit verband.
Tevens stemt het AB in met het verzenden van de Jaarstukken 2018 aan de
Rekeningcommissie ter verkrijging van hun advies.
1. Het AB besluit tot schrappen van de uitbreiding GR begroting t.b.v.
implementatie Omgevingswet uit de ontwerpbegrotingswijziging 2019.
2. Het AB besluit tot vaststelling van Ontwerp Begrotingswijziging 2019
programma GGD vastgesteld met in acht name van beslispunt 1.
1. Het AB stemt in met de technische mutatie VT af €203.000 in de
ontwerpbegrotingswijziging 2019.

4.3a Voorstel
Begrotingswijziging GGD
Haaglanden 2019
4.3b Voorstel
Begrotingswijziging VT
Haaglanden 2019

AB besluitenlijst
Vervolg vergadering d.d. 10-04-2019
Agendapunt

Besluit

Vervolg 4.3b Voorstel
Begrotingswijziging VT
Haaglanden 2019

2. Het AB stemt in met de mutatie Voorbereiden en implementeren Meldcode ad
€1.083.000, met dien verstande dat dit budget wordt geoormerkt en over de
uitgaven voor dit doel afzonderlijk wordt gerapporteerd.
3. Het AB besluit tot vaststelling van de Ontwerp Begrotingswijziging 2019
programma VT.
4. Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende begrotingswijzigingen
2019 GR GGD en VT Haaglanden aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van
de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten ten behoeve van
de zienswijze procedure.
1. Het AB besluit tot schrappen van de uitbreiding GR begroting t.b.v.
implementatie Omgevingswet uit de ontwerpbegroting 2020.
2. Het AB stemt in met de voorgestelde verhoging van het budget ‘Meldingen
structurele formatie)’.
3. Het AB stemt in met de voorgestelde budgetten en dekking.
4. Het AB besluit tot vaststelling van Ontwerp Begroting 2020 zonder voorbehoud.
5. Het AB stem in met het verzenden van de voorliggende concept
ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2020 aan de
raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden
deelnemende gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.
Het AB stelt de aanbiedingsbrief aan raden van de deelnemende gemeenten m.b.t.
het verzoek om zienswijze t.a.v. de begrotingswijzigingen 2019 en de begroting
2020 van de GR GGD en VT Haaglanden en ter informatie m.b.t. de jaarstukken
2018 van de GR GGD en VT Haaglanden vast zodat de betreffende documenten
kunnen worden verzonden.

4.4 Ontwerpbegroting
2020 GR GGD en VT
Haaglanden

4.5
Concept aanbiedingsbrief aan raden van
deelnemen de gemeenten
m.b.t. financiële documenten GR GGD en VT
Haaglanden

Vergadering d.d. 05-07-2019
Agendapunt

Besluit

3.1 Verslag AB-vergadering d.d. 10.04.2019

Het verslag van de AB vergadering d.d. 10.04.2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

4.1 Jaarstukken 2018 GR
GGD en VT Haaglanden

Het AB stemt in met de vaststelling van de Jaarstukken 2018 GR GGD en VT
Haaglanden.

4.2a Zienswijzen
gemeenten t.a.v.
begrotingswijzigingen
2019 en begroting 2020
GR GGD en VT Haaglanden

Het AB besluit tot het vaststellen
1. van de reactie op de zienswijzen t.a.v. begrotingswijzigingen 2019 en
begroting 2020 GR GGD en VT Haaglanden onder de voorwaarde dat de wijze
van omgaan met de wachtlijsten wordt meegenomen in de kwartaal rapportage;
2. van de begrotingswijzigingen 2019 GR GGD en VT Haaglanden;
3. van begroting 2020 GR GGD en VT Haaglanden.
Het AB besluit tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen 2019 GR GGD en
VT Haaglanden.

4.2b en c Begrotingswijzigingen 2019 GR GGD en VT
4.2d Begroting 2020 GR
GGD en VT Haaglanden
4.2e Aanbiedingsbrieven
begrotingswijziging 2019,
begr. 2020 en jr.stk. 2018
4.3b Tarieven
Lijkschouwing

5. Tussenrapportage 2019
GR GGD en VT Haaglanden
en concept brief

Het AB besluit tot het vaststellen van de begroting 2020 GR GGD en VT
Haaglanden.
Het AB stemt in de voorliggende aanbiedingsbrieven t.b.v. de begrotingswijziging
2019, begroting 2020 en jaarstukken 2018 aan raden en provincie te verzenden.
Het AB stemt in met
1. de voorliggende Uitvoeringsovereenkomst 2019 GR en gemeente Den Haag
met voor de Tokin tarieven een voorbehoud ten aanzien van de ondergrens van
35% herstelaanbod voor 2019, gezien het overleg met de beleidsmedewerkers
kinderopvang dat op maandag 8 juli 2019 nog moet plaatsvinden;
2. de verdere tarieven Tokin en Lijkschouwing.
1. Het AB stemt in met de toelichtende brief uit te breiden op het gebied van
m.n. Veilig Thuis om aan de opmerkingen in de zienswijzen beter tegemoet te
komen.
2. De DVT en DPG leveren de input voor de aanpassing van de brief.
3. De tussenrapportage wordt niet aan de deelnemende raden toegestuurd en
wordt daarmee geen openbaar stuk.

AB besluitenlijst
Vergadering d.d. 25-11-2019
Agendapunt

Besluit

3.1
Verslag AB-vergadering
d.d. 05.07.2019

Het verslag van de AB vergadering d.d. 05.07.2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

4.1 Uitvoeringsovereenkomst
GR en gemeente Den Haag
2020
4.4 2e Bestuursrapportage
2019 GR GGD en VT
Haaglanden 2019
4.4a Aanbiedingsbrief 2e
Bestuursrapportage 2019 GR
GGD en VT Haaglanden
5.1 Startnotitie Visietraject

Het AB heeft geen bezwaar tegen de ondertekening van de
Uitvoeringsovereenkomst GR en gemeente Den Haag 2020.

5.3 Data Protection Impact
Assessment (DPIA)
Gezondheidsmonitor Jeugd
2019
6.1 Bestuurlijke
vergaderplanning 2020
6.2 Benoemingen Leden
Ambtelijke Advies Commissie
GGD en VT Haaglanden

Het AB stemt in met de verzending van de ongeclausuleerde 2e
Bestuursrapportage naar de raden van de regiogemeenten Haaglanden.
Het AB stemt in met verzending van de aanbiedingsbrief behorende bij de 2e
Bestuursrapportage naar de raden van de regiogemeenten Haaglanden.
Het AB stemt in met het uitwerken van een visie van de GGD voor de GGD
over hoe de GGD zich op het gebied van de volksgezondheid verhoudt tot
haar omgeving.
Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de AB vergadering d.d. 10
februari 2020.
Het AB stelt de Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 vast.
Het AB stelt de Bestuurlijke vergaderplanning 2020 vast.
Het AB stemt in met de voorgestelde benoemingen van mevrouw M. Roos,
mevrouw M.M. de Booij-Hoogland, mevrouw M. van der Gaag als leden en
de heer S.W. van der Helm en mevrouw M. Nieuwkerk als plaatsvervangend
lid van de ambtelijke adviescommissies GGD en VT Haaglanden.

