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Nr.: Omschrijving: 

  

1.  Opening 

Cathalijne Dortmans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een afmelding van 

Willy vd Berg. Maarten Maas vervangt Cees vd Ven en Caroline van Brakel vervangt Huub 

Stroeks. Erwin Verhoeven is voortaan namens de GGD aanwezig; hij gaat geleidelijk de rol van 

Peter van Son in dit overleg overnemen. 

2.  Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022 

Het verslag is vastgesteld. 

3.  Mededelingen 

a. Update ontwikkelingen m.b.t. Coronabestrijding: de GGD vaccineert nu op twee grote XL 

locaties (in Eindhoven en Helmond) en kan 2500 mensen per dag vaccineren. Nu is dat nog 

op afspraak maar later deze maand kan men zonder afspraak inlopen. Huisartsen hebben 

veel personen aangemeld bij de GGD om thuis te vaccineren. Het aantal is zo groot dat dit 

niet binnen een aanvaardbare termijn gaat lukken dus de GGD zoekt naar een alternatief. 

b. Resultaten tevredenheidsonderzoek m.b.t. lokale GGD teams: het AB heeft hiervan kennis 

genomen. 

c. Financiële gevolgen van externe ontwikkelingen: de GGD verwacht een forse 

loonkostenontwikkeling en prijsindexering gelet op de inflatie (zie ook agendapunt 5). 

Daarnaast heeft de GGD achterstanden opgelopen bij informatieveiligheid, 

informatiehuishouding/archiefbeheer en risicomanagement. De Wet Open Overheid (WOO) 

stelt extra eisen aan en vraagt extra inspanning van de GGD. Ook de omgevingswet 

(uitgesteld tot medio 2023) gaat meer van de GGD vragen. De provincie heeft eind 2021 het 

archiefbeheer bij de GGD als onvoldoende gekwalificeerd en heeft een verbeterplan geëist. In 

december komt de GGD directie met een situatiebeschrijving en oplossingsrichting inclusief 

een financiële vertaling.  

E. Beex vraagt of de GGD qua indexering afstemt met de andere gemeenschappelijke 

regelingen in de regio. Het antwoord hierop is ja. 

S. Grevink geeft aan dat de gezondheid meegewogen moet worden bij beslissingen in het 

kader van de omgevingswet en ambtenaren vinden dat lastig. 

E. Jeurissen deelt mee dat de GGD zich samen met MRE, Omgevingsdienst en 

Veiligheidsregi0 voorbereidt op de omgevingswet en deskundigen in huis heeft die gemeenten 

kan adviseren over gezondheidsvraagstukken i.r.t. omgeving. De vier genoemde GR’en 
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hebben samen een producten-diensten-catalogus gemaakt waarin staat wat gemeenten op dit 

terrein mogen verwachten. 

d. Implementatie wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (WGR): per 1 juli zijn enkele 

wijzigingen in de WGR van kracht. De 4 GR’en in onze regio hebben een gemeenschappelijk 

kader opgesteld. Dat komt aan de orde in de AB-vergadering op 14 december a.s. 

e. Samenvatting begroting VWS 2023: AB heeft hiervan kennis genomen. 

f. Stand van zaken uitrol programma Nu Niet Zwanger: AB heeft hiervan kennis genomen. J. 

Spoor deelt mee dat Asten vanaf 2024 aanhaakt (ipv 2023 zoals in het overzicht staat). 

g. Ingekomen brief provincie over de GGD begroting 2023: AB heeft kennis genomen van de 

reactie van de provincie. 

h. Ingekomen brief gemeente Eindhoven over aangewezen AB-lid: AB heeft hiervan kennis 

genomen. 

i. Ingekomen brief gemeente Someren over aangewezen AB-lid: AB heeft hiervan kennis 

genomen. 

j. Stand van zaken harmonisatie JGZ (inhoudelijk en financieel): er is nu op inhoud een 

geharmoniseerd pakket. De financiële werkgroep buigt zich nu over de financiële 

harmonisatie. Doel is om per 1 januari 2023 een geharmoniseerd pakket te hebben dat gelijk 

is voor alle 21 gemeenten. Het voorstel komt ter besluitvorming in het AB op 14 december 

a.s. 

k. Verslagen vooroverleg ambtenaren 10 oktober 2022: deze verslagen zijn ter kennisname 

aangenomen.  

l. Aanvraag ANBI-status: GGD doet nu een poging om de zgn ANBI-status te krijgen (Algemeen 

Nut Beogende Instelling). Dit kan in bepaalde situaties financiële voordelen opleveren. 

4.  

 

Vaststellen portefeuilleverdeling DB 

Het AB stemt in met de portefeuilleverdeling zoals aangegeven in het voorblad bij dit 

agendapunt. 

5.  Tweede bestuursrapportage 

Op dit moment wordt de index voor 2023 geraamd op 8,5 % terwijl er in de begroting 2023 

rekening was gehouden met een index van 2,1 %. Landelijk lopen er CAO-onderhandelingen. In 

december komt de GGD met een proces voorstel m.b.t. indexering. Er loopt ook een overleg met 

de zorgverzekeraars over compensatie extra kosten bij de Ambulancezorg. De GGD heeft een 

algemene reserve opgebouwd maar deze is niet bedoeld en ook niet voldoende om structurele en 

voorzienbare kosten te dekken. Verder heeft de GGD een wendbaarheidsbudget opgebouwd uit 

de efficiencywinst die met de uitvoering van de bestuursopdracht is geboekt, onder andere als 

gevolg van de inbesteding van JGZ 0-4 bij de GGD. Hieruit kunnen inhoudelijke ontwikkelingen 

worden gefinancierd. Het AB beslist over de besteding van dit wendbaarheidsbudget. Verder heeft 

de GGD in 2019 van gemeenten eenmalig extra middelen gekregen om de bedrijfsvoering op 



 

 

2 november 2022 Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost 4 

 

 

 

orde te brengen (in het kader van de bestuursopdracht aan de GGD), op grond waarvan tevens 

miv 2021 de gemeentelijke bijdrage aan de GGD structureel met € 150.000 is verlaagd. De GGD 

maakt momenteel een plan om de JGZ 0-18 te vernieuwen en wil daarvoor middelen uit het 

wendbaarheidsbudget inzetten. Het vernieuwingsplan JGZ inclusief financieringsvoorstel komt in 

december in het AB. 

K. Vortman vraagt zich af of het nu verstandig is om middelen uit het wendbaarheidsbudget toe 

te wijzen aan de thema’s van het MJB-plan (zie agendapunt 8) gelet op de financiële prognose die 

nu wordt afgegeven. Blijft er voldoende over voor andere ontwikkelingen ? 

E. Jeurissen deelt mee dat dit jaar 350 k in het wendbaarheidsbudget zit en volgend jaar 750 k, 

dus er blijven middelen over voor andere ontwikkelingen.  

P. van Son deelt mee dat dit jaar 400 k in de algemene reserve wordt gestort en deze komt 

daarmee dichterbij de ondergrens (afhankelijk ook van de omvang van het exploitatieresultaat 

2022). Het AB zal ook een uitspraak moeten doen in hoeverre in 2023 een storting in de 

algemene reserve nodig of gewenst is. 

J. Spoor geeft aan dat inhoudelijke ontwikkeling bij de GGD een ondergeschoven kindje is 

geweest en het vorige bestuur heeft er bewust voor gekozen om een budget vrij te maken dat 

daaraan kan bijdragen. 

C. Dortmans wijst op de opties die staan beschreven in het voorblad bij dit agendapunt. Deze 

opties komen in december terug in het AB zodra er meer financiële duidelijkheid is. Het AB zal in 

december een aantal keuzes moeten maken. 

T. Smeets wijst op een landelijk onderzoek (door Lysias i.o.v. VWS) naar de besteding van 

middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld aan gemeenten t.b.v. Jeugdgezondheidszorg. 

De uitkomsten hiervan komen in het eerste kwartaal 2023 beschikbaar. 

6.  Vergaderschema 2023 

Het AB stelt het voorgestelde vergaderschema vast. 

7.  Vierde tranche Regiodeal Brede Welvaart 

C. Dortmans deelt mee dat er pogingen zijn ondernomen om gezondheid te verankeren in de 

aanvraag van onze regio in deze regiodeal maar dat dit slechts beperkt is gelukt. 

E. Jeurissen geeft te kennen dat ook de GGD input heeft geleverd en vanuit Slimmer Leven is ook 

een plan gemaakt. De aanvraag wordt vastgesteld in het POHO Economie (onder de vlag van de 

MRE).  

Marko van Dalen, die deel uitmaakt van het POHO Economie, deelt mee dat er volgende week 

een besluit valt over de aanvraag. De conceptstukken zijn gisteren verspreid. Er zitten sociale 

componenten in de aanvraag. 

Samir Toub deelt mee dat er nog rondes volgen en er nieuwe kansen komen voor gezondheid 

maar dat er wel businesscases onder moeten liggen. 
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Veronique Zeeman maakt zich zorgen. Het accent ligt nu op de economische aspecten van 

welvaart, gezondheid en onderwijs hebben nauwelijks een plek.  

K. Vortman is van mening dat de portefeuillehouder Sociaal Domein zich beter moeten 

organiseren en ook ambtelijk moeten we steviger aan tafel zitten. 

C. van Brakel ondersteunt dit en vindt dat dit op regionaal niveau georganiseerd zou moeten 

worden. 

N. Wouters geeft aan dat we meer regie moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat onderwijs 

en gezondheid een plek krijgen in de aanvraag. 

C. Dortmans wijst erop dat er wel gedacht is aan speciaal onderwijs voor kinderen met autisme. 

Afgesproken is dat de plannen die de GGD heeft ingediend worden gedeeld met de AB-leden die 

in het POHO Economie zitten.  

M. van Dalen licht toe dat de vergaderingen van het algemeen bestuur van de GGD als een 

platform kan worden benut voor afstemming tussen de portefeuillehouders Sociaal Domein. 

M. Sanders stelt dat een gezamenlijke strategische voor het sociale domein ontbreekt en dat die 

er moet komen. 

E. Jeurissen ondersteunt deze gedachte. Ook als er geen extra geld komt naar onze regio voor 

gezondheid of sociaal domein, is dit wenselijk. Een POHO Sociaal Domein is te combineren met de 

AB-vergaderingen.  

C. Dortmans stelt tot slot het volgende: 

- Verzoek aan de leden van de POHO Economie om aandacht te vragen voor gezondheid in de 

Regiodeal Brede Welvaart. 

- Volgende AB-vergadering komen we terug op de vraag hoe we ons beter kunnen organiseren 

en hoe we kunnen komen tot een gezamenlijke strategische agenda voor het sociale domein. 

8.  Werkwijze uitvoering Meerjarenbeleidsplan GGD Brabant -Zuidoost 2022–2026 

Ellis Jeurissen licht toe dat zij met (bijna) alle wethouders heeft gesproken en bij hen gepolst 

heeft welke voorkeurinteresse er is voor de thema’s van het MJB-plan. De meeste wethouders 

hebben een thema omarmd (zie overzicht bij de vergaderstukken). De AB-leden die zich nog niet 

voor een thema hebben opgegeven kunnen dat alsnog doen bij P. Lamers. De komende maanden 

worden de thema’s uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s en deze worden in mei 2023 aan het 

AB voorgelegd. 

C. Dortmans verzoekt om bij de uitwerking van de thema’s ook rekening te houden met landelijke 

ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een regionale preventie infrastructuur, het integraal 

zorgakkoord (IZA), GALA en SPUK omdat dit raakvlakken heeft met het MJB plan van de GGD. 

Het AB gaat vervolgens akkoord met a. de voorgestelde werkwijze om te komen tot de 

uitvoeringsprogramma’s, b. de aangewezen betrokkene vanuit het AB per thema (zij bepalen 

onderling wie als trekker fungeert) en c. de presentatie van de uitvoeringsprogramma’s in het AB 

van mei 2023. 
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Het voorstel om middelen uit het wendbaarheidsbudget van de GGD ter beschikking te stellen 

voor de ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s wordt aangehouden en komt terug in de 

AB-vergadering van 14 december. 

 

Vervolgens zijn er door GGD medewerkers korte pitches gegeven over de thema’s van het MJB 

plan (de presentaties zijn gedeeld). 

9.  Rondvraag 

Maarten Maas vraagt of er een tussenevaluatie van Vroeghulp kan komen. 

Thieu Smeets zegt dit toe. 

10.  Sluiting 

 


