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Nr.: Omschrijving: 

  

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een rondje gemaakt welke 

wethouders stoppen in het GGD bestuur en welke doorgaan. Er wordt op gewezen dat een goed 

introductieprogramma voor nieuwe GGD bestuurders en voor nieuwe raadsleden (wat doet de 

GGD) van belang is. Mariënne van Dongen geeft aan dat zij niet terugkeert in het GGD bestuur. 

Het Algemeen Bestuur moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Cathalijne Dortmans heeft 

aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor het voorzitterschap. 

2.  Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 maart 2022 

Correcties en aanvullingen: 

- Marco van Dalen moet zijn Marko van Dalen 

- Het verslag van de AB vergadering op 15 december is op 16 maart door het AB 

vastgesteld. 

- Het AB heeft op 16 maart niet alleen de Jaarrekening 2021 vastgesteld maar tevens de 

voorgestelde resultaatbestemming. 

- Marko van Dalen heeft met Theo Maas een goed gesprek gehad over het regionale 

drugsproject. Hij gaat zich de komende periode hiervoor meer inzetten. 

 

Met inachtneming van deze correcties stelt het AB het verslag vast. 

3.  Mededelingen 

- Coronabestrijding: de GGD bouwt de Coronabestrijding af (incl. sluiting grote locaties 

voor testen en vaccineren) maar houdt wel een waakvlamniveau op peil zodat eventueel 

weer snel opgeschaald kan worden bij een opleving van het virus in het najaar (GGD 

verwacht een opleving in september/oktober). Bekeken wordt of er in de toekomst meer 

gewerkt kan worden met mobiele vaccinatieteams en kleinschaligere vaccinatielocaties. 

De verwachting is dat er in de toekomst niet meer massaal PCR testen worden ingezet 

maar volstaan gaat worden met zelftesten. In 2022 en 2023 stelt VWS incidentele 

middelen beschikbaar voor Coronabestrijding. De GGD’en in Nederland buigen zich over 

de structurele uitbreiding die nodig is bij infectieziektebestrijding. Ook blijft men 

landelijk de gezondheidseffecten van Corona monitoren. 
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- Opvang Oekraïners: de GGD voert een eerste medische intake uit bij Oekraïners die in 

onze regio instromen. Andere taken van GGD zijn: hygiene inspecties bij de 

opvanglocaties, JGZ, vaccinaties (RVP), coördinatie/advisering psychosociale 

hulpverlening. Diverse AB-leden geven het signaal af dat het opstarten van 

opvanglocaties in de regio stroperig en bureaucratische verloopt. Momenteel is ca. twee 

derde van de beschikbare opvangplekken bezet. Het aantal vluchtelingen dat zich in 

onze regio vestigt is lager dan oorspronkelijk geraamd. GGD is op zoek naar een locatie 

waar vluchtelingen in isolatie kunnen in geval van een besmetting. G. Buter geeft aan 

dat er in Deurne een mogelijkheid is. Verder geeft het AB het signaal af dat er aandacht 

moete blijven voor asielzoekers en statushouders want dat dreigt nu een vergeten groep 

te worden. 

- Het verslag van het ambtenarenoverleg van 28 maart jl is ter kennisname aangenomen. 

   N.a.v. het verslag heeft R. Richters per email laten weten dat Eindhoven vanaf 2023    

   uitvoering gaat geven aan de uitrol van het programma Nu Niet Zwanger en bekijkt of    

   Eindhoven in 2022 inzet kan plegen en wat er nodig is om de landelijke subsidie te  

   verkrijgen.  

4.  Klachtenjaarverslag 2021 

Het AB geeft complimenten voor het relatief klein aantal klachten op jaarbasis (126), gegeven 

het feit dat de GGD op jaarbasis ca 150.000 clientcontacten heeft. Gevraagd wordt of er een 

regionale campagne gaat komen over het onterecht bellen naar 112. Ellis Jeurissen geeft aan 

dat dit eigenlijk landelijk opgepakt zou moeten worden (het is een landelijk probleem). 

Bovendien zijn er regionaal geen middelen voor beschikbaar. Het AB stelt vervolgens het 

klachtenjaarverslag vast. 

5.  Uitgangspunten en processtappen bij tijdelijke aanpassing van het takenpakket van de 

GGD in bijzondere situaties 

Aanleiding om deze uitgangspunten en processtappen op papier te zetten is het in december jl. 

aangekondigde “noodscenario JGZ”. Vanuit het AB wordt gevraagd om ook eenduidige 

communicatie naar gemeenteraden in de processtappen op te nemen. T. Smeets deelt mee dat 

nu samen met ambtenaren worden gekeken naar de integrale inhoudelijke en financiële 

harmonisatie van het takenpakket van JGZ. Het AB stelt vervolgens de uitgangspunten en 

processtappen vast als richtlijn voor toekomstige handelen. 
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6.  Rondvraag 

J. Briels vraagt zich af of er beweging zit in het zoeken naar een alternatieve toezichthouder 

WMO omdat het hieromtrent al een tijd stil is. 

R. van der Hamsvoord bedankt de voorzitter voor haar uitstekende leiding in de afgelopen 

bestuursperiode. Een spontaan applaus van het AB voor de voorzitter volgt. 

P. Lamers deelt mee dat op 1 juni a.s. een installatievergadering van het nieuwe GGD bestuur 

gaat gepland en vraagt of dat misschien te vroeg is. Afgesproken is vervolgens dat 1 juni als 

installatievergadering vervalt en dat de reguliere en reeds geplande AB-vergadering op 6 juli a.s. 

hiervoor wordt gebruikt. In deze vergadering wordt een (nieuwe) voorzitter en secretaris 

gekozen en de DB-leden benoemd. Het demissionaire DB zal deze vergadering voorbereiden. 

M. van Dongen bedankt alle AB-leden en de GGD directie in haar afscheidswoord voor de 

prettige en constructieve samenwerking en houdt een pleidooi voor regionale samenwerking op 

het terrein van gezondheidspreventie. Het is van belang dat wethouders sociaal domein aan 

diverse regionale tafels een plek claimen aangezien economische belangen domineren. Diverse 

AB-leden bevestigen dit. 

 


