
 

 

 

 

 

 

Agenda 

Vergadering: Algemeen Bestuur 

Datum: 14 december 2022 Tijd: 09.00-12.00 uur 

Vergaderruimte: Het Leenderbos 

Van: Pim Lamers 

 Aan: Leden van het Algemeen Bestuur 

 

Nr.: Onderwerpen: 

  

1. Opening 

2. Verslag Algemeen Bestuur 2 november 2022 

Bijgaand treft u het verslag aan. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 bestrijding. 

b. Verslagen ambtelijke vooroverleggen op 21 november 2022 (bijgevoegd). 

c. ANBI-status toegekend aan GGD. 

d. Overige mededelingen. 

 Deel A: Inhoudelijke onderwerpen 

4. Kadernota 2024 (besluitvormend) 

Het GGD-bestuur biedt elk jaar in december een Kadernota aan gemeenten aan als opmaat voor 

de GGD-begroting t+2. In de Kadernota zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen en 

wordt een meerjarige doorkijk gegeven in de toekomstige kosten en baten. De Kadernota is 

input voor de voorjaarsnota’s van gemeenten. 

Voorstel: bijgaande Kadernota 2024 vaststellen en vervolgens ter informatie naar onze 

gemeenten sturen.  

5. Harmonisatie Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0 – 4 (besluitvormend) 

Bijgaand inhoudelijk en financieel harmonisatievoorstel voor het basispakket JGZ 0- 4 

vaststellen en vervolgens voor een zienswijze voorleggen aan onze gemeenten. 
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6. Vernieuwing JGZ vanuit het wendbaarheidsbudget (besluitvormend) 

Vernieuwing van JGZ is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende behoeften 

van ouders en jongeren. Bovendien moeten we slimme keuzes maken om tekorten op de 

arbeidsmarkt te kunnen opvangen. In bijgaande notitie treft u de richting van deze vernieuwing 

aan. Voorgesteld wordt om de ontwikkelkosten (750 k per jaar) voor de komende jaren te 

dekken uit het wendbaarheidsbudget van de GGD en in de notitie is onderbouwd waarom dat 

nodig is.  

Het AB wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel. 

7. Gemeenschappelijk kader voor aanpassing van gemeenschappelijk regelingen 

(besluitvormend) 

Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) in werking 

getreden. De wetswijziging biedt keuzemogelijkheden aan gemeenschappelijke regelingen onder 

andere om de positie van raden t.o.v. gemeenschappelijke regelingen te versterken. In bijgaand 

kader dat is opgesteld door GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en MRE, zijn de 

belangrijkste wetwijzigingen beschreven, zijn uitgangspunten genoemd en adviezen opgenomen 

m.b.t. de keuzemogelijkheden. 

Voorstel: 

- De uitgangspunten onderschrijven; 

- Richtinggevende uitspraken doen m.b.t. te maken keuzes (zie voorblad); 

- De directie de opdracht geven om op basis van de uitgangspunten en richting gevende 

uitspraken met een voorstel te komen voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 

GGD Brabant-Zuidoost; 

- Instemmen met de planning (zie laatste pagina van het gemeenschappelijk kader). 

8. Tussentijdse monitor Vroeghulp (besluitvormend) 

Vroeghulp maakt sinds 1 januari 2022 deel uit van het basispakket van de GGD. In het vorige 

bestuur is afgesproken om Vroeghulp goed te monitoren. In de bijlage treft u de eerste 

tussentijdse monitor aan. Kennisnemen van de Vroeghulp maakt sinds 1 januari 2022 deel uit 

van het basispakket van de GGD. In het vorige bestuur is afgesproken om Vroeghulp goed te 

monitoren. In de bijlage treft u de eerste tussentijdse monitor aan. Kennisnemen van de 

tussentijdse monitor en de GGD-directie vragen om in samenspraak met een 

vertegenwoordiging van ambtenaren een aantal scenario's voor een andere werkwijze uit te 

werken. 
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 Deel B: Bedrijfsvoering en financiën 

9. Tweede begrotingswijziging 2022 (besluitvormend) 

Bijgaande begrotingswijziging bevat een aantal budgettair neutrale begrotingswijzigingen, vooral 

om te voorkomen dat er bij de accountantscontrole grote afwijkingen worden geconstateerd. 

Voorstel: bijgaande 2e begrotingswijziging vaststellen. 

10. Procesvoorstel JGZ- middelen voor gevluchte Oekraïense kinderen (besluitvormend) 

De GGD heeft in 2022 extra inspanningen moeten leveren voor gevluchte Oekraïense kinderen. 

Inmiddels zijn ca. 1000 kinderen bij JGZ in zorg. Het Rijk stelt via het gemeentefonds extra 

middelen hiervoor beschikbaar en in de komende decembercirculaire wordt daarover 

duidelijkheid gegeven. 

Voorstel: bijgaand procesvoorstel vaststellen. 

11. Controleprotocol accountant jaarrekening 2022 (besluitvormend). 

Bijgaand protocol voor de controle op de jaarrekening 2022 van de GGD door de externe 

accountant vaststellen. 

12. Op orde brengen van informatieveiligheid, informatiehuishouding en 

risicomanagement binnen de GGD (oordeelvormend) 

Kennisnemen van de achterstanden die de GGD heeft opgelopen op de terreinen 

informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. 

De structurele en incidentele financiële gevolgen voor het wegwerken van de achterstanden 

oordeelsvormend in het AB bespreken en later via een begrotingswijziging 2023 en de 

ontwerpbegroting 2024 voorleggen aan onze gemeenten (zienswijze). 

13. Procesvoorstel begrotingswijziging 2023 (besluitvormend). 

Bijgaand procesvoorstel vaststellen. 

14a. Geactualiseerde beleidsnotitie voor de P&C cyclus 4GR (besluitvormend). 

De kaders voor de P&C cyclus van de 4 gemeenschappelijke regelingen zijn geactualiseerd.  

Voorstel: de geactualiseerde beleidsnotitie kaders PC-cyclus 4GR vaststellen. 
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14b. Aanpassing/actualisatie van 5 verordeningen en nota’s (besluitvormend). 

Voorstel: de volgende verordeningen en nota’s vaststellen: 

- Financiële verordening  

- Controleverordening 

- Regels voor waardering enz. 

- Nota reserves en voorzieningen 

- Treasury-statuut 

15. POHO-overleg Gezondheid(besluitvormend) 

Voorgesteld wordt om voortaan aansluitend op de AB-vergaderingen van de GGD een 

Portefeuillehouderoverleg (POHO) Gezondheid te houden. Mondelinge toelichting door de GGD-

voorzitter. Vanuit de Coöperatie Slimmer Leven is ondersteuning aangeboden. 

16. Aanwijzen bestuurlijke trekkers MJB-plan (besluitvormend) 

Verzocht wordt om vanuit het AB bestuurlijke trekkers aan te wijzen: 1 bestuurlijk trekker per 

thema die als eerste aanpreekpunt fungeert voor het thema. 

17. Rondvraag 

 


