AB 2017/ 010

Verslag van het bestuurlijke overleg van de AB-leden van GGD Haaglanden
d.d. 16 februari 2017 (ter kennisname gebracht op 10-04-2016)
Aanwezig:
dhr. Klein
dhr. Kist
dhr. Minderhoud
mw. Vugs-Vink
dhr. van Dijk
mw. Stein
mw. Vlagsma

gemeente Den Haag (met bericht)
gemeente Leidschendam-Voorburg
gemeente Pijnacker-Nootdorp, portefeuillehouder financiën/
voorzitter
gemeente Zoetermeer
GGD Haaglanden, secretaris
GGD Haaglanden
GGD Haaglanden

Afwezig met kennisgeving:
dhr. De Prez
dhr. Lugthart
dhr. Doorn
mw. De Goeij- V.d. Klugt
mw. De Goede-Van Tiel

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Gasten:
mw. De Boer

consultant Berenschot i.v.m. agendapunt 4 (presentatie)

Notulen:
mw. Busker-Huysen

GGD Haaglanden

Delft, voorzitter (met bericht)
Rijswijk (met bericht)
Wassenaar (met bericht)
Westland (met bericht)
Midden-Delfland

Agendapunt

Besluit

1.
Opening en
vaststelling agenda

Toelichting:
In verband met de afwezigheid van de voorzitter, dhr. De Prez, opent de
plaatsvervangend voorzitter, dhr. Minderhoud, om 9.35 uur de vergadering. Hij geeft
aan dat dhr. De Prez (gemeente Delft, voorzitter), dhr. Lugthart (gemeente Rijswijk),
dhr. Doorn (gemeente Wassenaar) en mw. De Goeij- V.d. Klugt (gemeente Westland)
verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen.
Geconstateerd wordt dat het quorum aanwezig is om de geagendeerde besluiten te
kunnen nemen.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.1
Concept
besluitenlijst ABd.d. 15.12.2016
2.2
Concept actielijst
AB d.d. 15.12.2016

Besluit:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Deze wordt nu gepubliceerd op de
website van de GGD Haaglanden.

3.
Mededelingen en
ingekomen stukken

Toelichting:
Overzicht ingekomen stukken
In de toelichting bij de concept begroting 2018 aan de gemeenteraden zal een passage
worden opgenomen die een reactie bevat op de kaderbrief van de gemeenten
Zoetermeer (brf. nr.1).

Besluit:
Het AB besluit tot het afvoeren van het volgende actiepunt:
- nr. 01 t/m 05 uit 2016; de acties zijn afgehandeld.

Mededelingen

- Onderzoeksrapport “Stakeholderanalyse: Gezond Langer Thuis in Den Haag”
Vanuit de directie wordt aangegeven dat onderzoeksrapport “Stakeholderanalyse;
Gezond Langer Thuis in Den Haag” gereed is. De gemeente Den Haag en de betrokken
stakeholders zijn tot een gedeelde visie gekomen in het kader van ‘Gezond Langer
Thuis’ in Den Haag: uitblijvende adoptie van huidige ingezette technologie op regionaal
niveau. Omdat de uitkomsten van de analyse zich niet beperken tot de gemeente Den
Haag (de zorgpartijen werken veelal regionaal en de uitgangspunten zijn regionaal
vaak overeenkomstig) wordt de analyse in hardcopy aan de aanwezige AB- leden ter
hand gesteld.
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Agendapunt

Besluit

Vervolg 3.
Mededelingen en
ingekomen stukken

De afwezige AB-leden zullen het rapport, via de post, ter informatie ontvangen.
Tevens wordt een digitale versie verzonden aan alle AB leden. De analyse is op 20
januari 2017 aangeboden aan staatssecretaris van Rijn. De analyse kan behulpzaam
zijn voor de opgave van de gemeenten in het sociaal domein en publieke
gezondheid.
- Terugkoppeling bestuurlijk overleg Veilig Thuis d.d. 15 februari 2017
Dhr. Kist vraagt of er een terugkoppeling wordt gegeven uit het bestuurlijk overleg
op 15 februari 2016 met betrekking tot het onderwerp ‘Veilig Thuis’.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat dit onderwerp ter sprake komt bij de
presentatie over het vervolg van de evaluatie van de GR GGD Haaglanden bij
agendapunt 4.

4. Evaluatie GR GGD
Haaglanden:
- stand van zaken

Toelichting:
Mw. Annette de Boer, consultant van bureau Berenschot, geeft in haar rol als
procesmanager bij de ‘Herijking van de GR GGD Haaglanden’, een presentatie over
haar beeld van de huidige GR en GGD Haaglanden en het procesmanagement.
N.a.v. de presentatie merkt de voorzitter op dat de resultaten uit de werkgroepen
eerst bestuurlijk moeten worden besproken alvorens de herijking van de GR tot
stand kan komen. Over de deelproducten van de werkgroepen moet discussie in het
AB plaatsvinden. De directie is via het AB/DB geïnformeerd.
Daarnaast wordt vanuit het AB aangegeven dat er eveneens een discussie over het
regionaal en lokaal takenpakket moet plaatsvinden.
De voorzitter geeft aan dat in week 15 (10-16 april 2017), de resultaten van de
werkgroepen al zichtbaar moeten zijn. Wellicht kunnen de resultaten in een
(uitgebreidere) AB vergadering worden besproken op 10 april 2017 of kan na de AB
vergadering van 10 april 2017 een werkbespreking over dat onderwerp worden
belegd.
Besluit:
- De door de procesmanager (Annette de Boer) in het kader van de ‘Herijking GR
GGD Haaglanden’ voorgestelde conceptplanning van extra AB en DB vergaderingen
wordt geaccordeerd. Het huidige vergaderoverzicht van de AB en DB vergaderingen
GGD Haaglanden wordt uitgebreid met de extra vergaderingen voor zover dit agenda
technisch mogelijk is voor de AB-leden.
- De reeds geplande AB vergadering op 10 april 2017 van 9.30 uur tot 11.30 uur zal
worden gevolgd met een werkbespreking tot 13.00 uur. Lunch wordt verzorgd
De sheets van de presentatie zijn bij deze besluitenlijst gevoegd.
Terugkoppeling uit bestuurlijk overleg 15 februari 2017 betreffende Veilig Thuis
Het bestuurlijk overleg op 15 februari 2017 van de wethouders WMO en Jeugd in
Haaglanden aangaande Veilig Thuis is aan de orde gekomen een voorkeur Veilig
Thuis tijdelijk als een aparte organisatie onder te brengen binnen de GR GGD
Haaglanden. De definitieve vorm en plaats van Veilig Thuis is dan later aan de orde
(mogelijk in 2020 of 2022).
De werkgroepen ‘Governance’ en ‘Financiën’ zullen de voorkeur mee moeten gaan
nemen bij de herijking van de GR GGD Haaglanden.
Door de secretaris wordt opgemerkt dat in de vorige AB vergadering (d.d. 15
december 2016) door het AB is benadrukt de trajecten van Veilig Thuis en de
Herijking van de GR GGD Haaglanden gescheiden te houden en als afzonderlijke
trajecten af te handelen.
Het voorgaande betekent dat het eerdere verzoek aan het AB betreffende Veilig
Thuis, indien dit formeel door het AB wordt besloten, vanuit de centrumgemeenten
moet worden gewijzigd.
De voorzitter geeft aan dat formeel nog moet worden besloten hoe e.e.a. m.b.t.
Veilig Thuis moet worden geregeld. Voortschrijdend inzicht leidt tot de opvatting dat
Veilig Thuis niet direct in de organisatie van GGD Haaglanden moet worden
ondergebracht maar wel onder de GR GGD Haaglanden moeten worden gebracht in
een nog nader te bepalen organisatievorm.
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Besluit

Vervolg 4.
Evaluatie GR GGD
Haaglanden:
- stand van zaken

Besluit:
Zodra het bestuurlijk verzoek m.b.t. de onderbrenging van Veilig Thuis gereed is,
wordt dit via de secretaris onder de AB-leden verspreid.

5. Bevoegdhedenovereenkomst inzake
geheime documenten en
inlichtingen

Toelichting:
Om goed om te kunnen gaan met het kunnen verstrekken van inlichtingen door
gemeenten aan de GGD met borging van door het college van een gemeente
opgelegde geheimhouding heeft het AB in de vergadering van 10 oktober 2016
besloten een bevoegdhedenovereenkomst op te stellen. De nu voorliggende
overeenkomst is opgesteld door juristen van OCW en bij de opstelling niet is
afgeweken van het eerdere advies van PROOF-adviseurs.
Besluit:
Het AB stelt de bevoegdhedenovereenkomst vast. De overeenkomst kan nu
worden doorgeleid naar de gemeenten met het verzoek tot ondertekening van de
overeenkomst.

6. Resultaten Inspectie
Gezondheidszorg
onderzoeken GGD’en

Toelichting:
De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering
van de taken van de GGD’en. Het voorliggende memo informeert over de
highlights van de onderzoeken.
Besluit:
Het AB besluit de rapportage over het onderzoek naar de stand van zaken GGD’en
(IGZ 31-10-2016)
- te betrekken bij de evaluatie en herijking GR GGD Haaglanden
- en door te (laten) geleiden naar de werkgroepen “Governance GGD” en
“Takenpakket GGD” via de procesmanager.

7. Presentatie
‘Ambulancezorg in de
regio’

Toelichting:
Dhr. Ton van Egmond, bestuurder namens de gemeente Den Haag van de
Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV Haaglanden), geeft een
presentatie over de ambulancezorg in de regio.
Dhr. Van Egmond geeft een korte uiteenzetting over de betekenis van de tijdelijke
wet ambulancezorg (Twaz) voor de RAV, de organisatiestructuur van de RAV en
welke acties zijn genomen en worden genomen om aan de afgesproken prestatie
eis te voldoen.
De sheets van de presentatie zijn bij deze besluitenlijst gevoegd.

8 . Rondvraag

Toezicht WMO
Het AB geeft aan benieuwd te zijn over de verdere voortgang van het toezicht op
de WMO. Zij willen graag hierover aanvullende informatie ontvangen.
De directie antwoordt dat het jaarverslag WMO 2016 binnenkort gereed is. Na het
gereed zijn wordt het jaarverslag ter kennisneming aan de AB-leden aangeboden.
Kunstgrasvelden
Vanuit de directie wordt aangegeven dat, naar aanleiding van de tweede
uitzending van het tv-programma Zembla (d.d.15-02-2017) over sportvelden met
rubbergranulaat, de GGD geen reden heeft om het eerder gegeven
gezondheidsadvies (brief kenmerk OCW 2016/6164; verstuurd per mail d.d. 2012-2016) inzake het sporten op velden met rubbergranulaat bij te stellen.
Vanuit de GGD zullen de gemeenten een brief ontvangen waarin het voorgaande is
vermeld. Deze brief zal worden verzonden aan de wethouders Zorg (en hun
ondersteuners) en de wethouders Sport.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter om 10.53 uur de vergadering.

Ter kennisname gebracht aan de leden van het Algemeen Bestuur GGD Haaglanden op 10 april 2017.
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