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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur GGD en VT Haaglanden   

d.d. 09 april 2020   
 
Aanwezig:  
Mw. Schrederhof   gemeente Delft, penningmeester 
Mw. Parbhudayal   gemeente Den Haag 
Mw. Bouw    gemeente Leidschendam-Voorburg 

Mw. Van de Gevel   gemeente Pijnacker-Nootdorp 
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 

Dhr. Frans Wieles   GR controller  
 

Afwezig met kennisgeving: 
Mw. W. Renzen     gemeente Midden-Delfland 
 

Gasten: 
Mw. Ederveen    toehoorder namens de gemeente Midden-Delfland   

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

Agendapunt Besluit 

 
1. Besluitenlijst besloten AB 
vergadering d.d. 9.04.2020. 

Het AB besluit tot het openbaar maken van de besluitenlijst van de besloten AB 
vergadering  d.d. 09.04.2020. 

3.1  Verslag AB-vergadering 
d.d. 10.02.2020 (openbaar 
deel)   

Het verslag van de AB-vergadering d.d. 10.02.2020 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3.2  Verslag AB-vergadering 

d.d. 10.02.2020 (besloten 
deel)   

Het verslag van de besloten AB-vergadering d.d. 10.02.2020 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

3.5   Actielijst P&C GR: 

opvolging zienswijzen, 
accountantsrapport en 
advies Rekeningcommissie 

In de AB-vergadering d.d. 09.07.2020 vindt een terugkoppeling plaats over de 

stand van zaken betreffende het   
- ‘Opstellen Notitie Overheadharmonisatie’; 
- ‘Opstellen Rapportage uitzoekpunten m.b.t. reserves’ 
(Actiepunten 2 en 6 van de actielijst P&C GR: opvolging zienswijzen, 
accountantsrapport en advies Rekeningcommissie). 

4.1 Proces Afhandeling 

Eindafrekening 2019 GR 
GGD en VT Haaglanden   
en 
4.2 Concept Jaarstukken 
2019 GR GGD en VT 
Haaglanden    

Het AB geeft het DB opdracht tot het opstellen van een brief aan de gemeente 

Den Haag waarin opmerkingen ten aanzien van de financiële processen en de 
stagnatie daarvan worden vermeld en tevens het verzoek wordt gedaan aan de 
gemeente Den Haag om middels onderzoek door een derde externe partij 
duidelijk te krijgen waardoor de problemen worden veroorzaakt. 
 
Het AB besluit tot  
1. Het vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2019 van de GR GGD en 

Veilig Thuis Haaglanden met daarin verwerkt alleen de afrekening 2019 van 

opdrachtnemer gemeente Den Haag.  
2. Het betrekken van de verrekenvoorstellen uit de eindverantwoording van 
opdrachtnemer bij boekjaar 2020. 
3. Het conform besluitvorming aanpassen van de aanbiedingsbrief bij de 
voorlopige jaarstukken. 

4. Het conform besluitvorming voorlopig onttrekken aan de reserve VT. 
5. Het conform besluitvorming voorlopig vaststellen van deelnemersbijdragen 
2019. 

4.2a   Voorstel inzet extra 
DUVO-middelen in de keten 
en VT 

Het AB vraagt de centrumgemeenten om een uitwerking van optie 3 en om een 
onderzoek te doen naar de verdeling van de 80-20 van de DUVO-middelen, 
waarbij het eenmalig extra beschikbare bedrag wat verwerkt is in de 

begrotingswijzing 2020 als minimum wordt gehanteerd. 
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Agendapunt Besluit 

 
4.3    Begrotingswijzing 
2020 GGD Haaglanden 

Het AB besluit tot: 
1. Het vaststellen van de ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en 

Veilig Thuis Haaglanden, met de opmerking dat de ontwerpbegrotingswijzing voor 
de Coronacrisis is opgesteld en dat de effecten van de crisis niet zijn verwerkt: 
 
A. Het instemmen met de mutaties GGD: a tot en met d; 

B. Het instemmen met de mutaties VT: e tot en met f; 
C. He instemmen met de mutaties Overhead GR: g; 
D. Met inachtneming van de besluiten onder A t/m C: 
 
2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2020 conform tabellen 
GGD4, VT2 en GR2. 
 

3. Het AB vraagt de centrumgemeenten om een onderzoek te doen naar de 
verdeling van de 80-20 van de DUVO-middelen, waarbij het eenmalig extra 
beschikbare bedrag wat verwerkt is in de begrotingswijzing 2020 als minimum 
wordt gehanteerd. 
 
4. Het AB vraagt om voor de definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging 

en begroting in juli te zorgen voor de afwikkeling van de reserves GGD ZHW en 
Stojah. 
 
5. Het conform besluitvorming aanpassen van de aanbiedingsbrief. 
 
6. Het verzenden van een brief aan de VNG over compensatie vanuit de 
Rijksoverheid voor de effecten van de bestrijding van het coronavirus. 

 

4.4   Ontwerpbegroting 
2021 GR GGD en VT 
Haaglanden 

Het AB is akkoord met de voorliggende ontwerpbegroting 2021 en het verzenden 
ervan naar de raden ten behoeve van de zienswijze procedure. 

4.5   Concept 
aanbiedingsbrief aan 
raden m.b.t. financiële 
documenten GR GGD en 
VT Hgl. 

Het AB stelt de aanbiedingsbrief gemeenteraden vast met daarin verwerkt de 
besluitvorming over de ontwerpbegrotingswijziging 2020. 

5.3   Bestuurlijke 

planning visietraject 

Het AB is akkoord met het tijdelijk stoppen van het visietraject GGD Haaglanden. 

6.  GR-aangelegenheden Het AB heeft de besluiten inzake de aanpassing werkwijze Ambtelijke 
Adviescommissies (AAC) vastgesteld. 
Het betreft de besluiten: 
1. RvO AB    vastgesteld 
2. Instellingsbesluit AAC vastgesteld 
3. RvO AAC   vastgesteld 

 
 
 
Vastgesteld door het AB GGD Haaglanden d.d. 9 juli 2020.  
 
 
 

 
 
 

…………………………………………     ………………………………………… 
Mw. I.L. Du Pon, secretaris       Dhr. B. Lugthart, voorzitter 
 


