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AB 2020/0XX 

  

 

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur GGD en VT Haaglanden   

d.d. 10 februari 2020   
 
Aanwezig:  
Mw. Schrederhof   gemeente Delft, penningmeester 
Mw. Parbhudayal   gemeente Den Haag 
Mw. Bouw    gemeente Leidschendam-Voorburg 
Dhr. H. Horlings   gemeente Midden-Delfland 
Dhr. Lugthart    gemeente Rijswijk, voorzitter 

Mw. Zweerts de Jong   gemeente Wassenaar 
Dhr. Vreugdenhil     gemeente Westland 
Mw. Ter Laak      gemeente Zoetermeer 
 
Mw. De Boer    GGD Haaglanden, DPG   
Dhr. Urlings    Veilig Thuis Haaglanden, DVT 

Mw. Wilson-Verboom   GR secretaris 
Dhr. Frans Wieles   GR controller  

 
Afwezig met kennisgeving: 
Mw. Van de Gevel   gemeente Pijnacker-Nootdorp 
 
Gasten: 

Geen. 
 
Notulen: 
Mw. Busker-Huysen   secretariaat GR GGD en VT Haaglanden  
 

Agendapunt Besluit 

 
3.1  Verslag AB verg. d.d. 
25.11.2019 

Het AB stelt het verslag d.d. 25.11.2019 ongewijzigd vast.  

4.1 Voorjaarsbrief 2020 Het AB stemt in met de voorjaarsbrief 2020 t.b.v. de begroting 2021 met de 
onderstaande voorwaarden erbij: 

- Incidentele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding 2,0 fte; 

- Incidentele uitbreiding formatie Medische Milieukunde 1,2 fte. 
In het kader van het Visietraject van de GGD bepaalt het AB of voor deze 
(structurele) inzet een oplossing geboden wordt door ‘oud voor nieuw’ of 
prioritering. 
Aanpassing van de tekst van de Voorjaarsbrief op pag16 van 24. Opnemen van 
hetgeen is besloten bij agendapunt 4.2 DUVO middelen.  

4.2   Stand van zaken 

aanvullende DUVO 

middelen (periodes 2019 

en 2020-2024); 

(actiepunt AB:19) 
 

Het AB besluit om vóór de zomer in goed overleg met de centrumgemeenten 
en met de gemeenten die in de keten een rol hebben hoe de middelen zo goed 
mogelijk kunnen worden ingezet. Het zoeken naar alternatieven om de 
recidieven te voorkomen een langere termijn zal vragen.  
Op 9 april 2020 wordt in de AB vergadering een toelichting gegeven door dhr. 

Urlings in de vorm van een presentatie. Dit zal plaatsvinden in een besloten 
deel. In dit AB zal dan duidelijk worden welke richting wordt gekozen. De 
besluitvorming zal op een later moment plaatsvinden.  
Ten aanzien van de volume doorrekening van VT zal moeten worden bepaald 
met welke middelen deze zal worden betaald. Op dit moment is nog onduidelijk 
welk deel van de DUVO middelen daarvoor kan worden gebruikt.  

Om de raden tijdig te betrekken wil het AB voor april 2020 een 

ontwerpbegrotingswijziging 2020 en een ontwerpbegroting 2021 voorgelegd 
krijgen waarin de volumedoorrekening en de integrale afweging van de DUVO-
middelen zijn opgenomen. 

4.3  Voorlopige 
eindafrekening en 

rekeningresultaat 2019 

De opmerkingen van het AB zullen worden meegegeven aan de AAC-leden 
zodat zij deze kunnen betrekken bij hun bespreking / advisering. De 

opmerkingen kunnen schriftelijk worden aangegeven.   
De informatiebrief over het voorlopige rekeningresultaat wordt voor 15 februari 
aan de colleges verstuurd. In de bij de eindafrekening behorende brief alvast 
aankondigen hoe het komende jaar met de DUVO middelen zal worden om 
gegaan. 
De inhoudelijke bespreking van de eindafrekening komt in de april 2020 
vergadering van het AB weer aan de orde voor besluitvorming.  
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Agendapunt Besluit 

 
7.3   Benoemingen GR 
secretaris  

Het AB heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de GR secretaris.  
Het DB zal nu de benoeming verder afhandelen zodat de GR secretaris per 1 maart 
2020 kan beginnen. 

 
 
 
Vastgesteld door het AB GGD Haaglanden d.d.          2020.  
 
 

 
 
 
 
…………………………………………..      ………………………………………….. 
Mw. L. Wilson-Verboom, secretaris       Dhr. B. Lugthart, voorzitter 

 


