
 

 

 

 

 

Notulen / CONCEPT 

Vergadering: Ambtelijk financieel vooroverleg GGD 

Datum: 21 november 2022 

Notulist: Peter van Son, controller GGD 

Voorzitter: 

Verder aanwezig:  
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Jelle Sommen A2-samenwerking 

Kim van Kessel, Someren 

Loek Goossens, Eindhoven 

René van Hoenselaar, Helmond 

Roel Baakman, Oirschot 

Theo van Gastel, Laarbeek 

Yvonne Derksema, Waalre  

Walter Hermsen, dienst Dommelvallei 

Erwin Verhoeven, manager financiën en control GGD 

Pim Lamers, bestuur- en directiesecretaris GGD 

Thieu Smeets, directeur GGD, plv. voorzitter 
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Erik van Sambeeck, Eersel  

Marcel v.d. Straten, Veldhoven mk 

Michiel van Hoof, Best 
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 1.  Opening-mededelingen 

Afmelding ontvangen van Bas Janssen en Marcel van der Straten.  

Het proces van aanleveren van de vergaderstukken is ook deze keer helaas nog niet correct 

en tijdig verlopen. Waarbij nu ook sprake was van een veelheid aan stukken, hetgeen echter 

grotendeels niet te voorkomen was, gegeven de vergaderplanning. Niet iedereen heeft 

daarom alle stukken kunnen beoordelen; om hieraan tegemoet te komen kan iedereen deze 

week Peter van Son nog per mail of telefonisch benaderen voor nadere toelichting. 
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2.  Verslag van de vergadering van 10 oktober 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Verslagen van de vergaderingen van het ambtelijk inhoudelijk vooroverleg 

In het verslag van 13 juni zijn tekstdelen dubbel opgenomen, Roel Baakman stuurt die per 

mail nog toe. Verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  

4.  2e Begrotingswijziging 2022 

De volgende vragen/opmerkingen komen aan de orde: 

- Gevraagd wordt om bij de toelichting in bijlage 2a per mutatie duidelijker aan te geven of 

deze structureel of incidenteel is; dit zal nog worden verwerkt. 

- In de toelichting wordt gesteld dat deze voor gemeenten budgetneutraal is, maar dit is 

afhankelijk van een besluit van het bestuur over het eventuele exploitatietekort; dit zal 

worden toegevoegd. 

Er worden verder geen aanpassingen voorgesteld. 

5.  Procesvoorstel JGZ-middelen voor gevluchte Oekraïense kinderen 

Gevraagd wordt of de betreffende factuur dan nog voor de kerstvakantie kan worden 

verstuurd; als de decembercirculaire inderdaad omstreeks 15 december zal worden 

gepubliceerd, zal de GGD hier voor zorgen. 

Er worden verder geen aanpassingen voorgesteld. 

6.  Controleprotocol jaarrekening 2022 

Er worden geen aanpassingen voorgesteld. 

7.  Procesvoorstel voor vaststellen tarieven contracttaken 2023 

Toegelicht wordt desgevraagd hoe de 8,5% globaal berekend is.  

Er worden geen aanpassingen voorgesteld. 

8.  Harmonisatie Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4. 

Thieu Smeets licht het gelopen proces nog eens toe; een financiële werkgroep is ook 

betrokken geweest bij dit voorstel. Vanuit de inhoudelijke ambtenaren is gevraagd in de 

notitie de inhoudelijke harmonisatie-wijzigingen nog eens te beschrijven. 

Er worden verder geen aanpassingen voorgesteld. 

9.  Verbeterplan (digitale) informatiehuishouding/archiefbeheer GGD 

Thieu Smeets schetst de problematiek; er is niet alleen sprake van vervangen van de 

vertrokken medewerker, maar ook noodzakelijke uitbreiding. Vermelde bedragen zijn nog niet 

definitief; die zullen in het definitieve voorstel nog worden verwerkt. Dit stuk heeft ten 

onrechte de status van besluitvormend, dit moet oordeelsvormend zijn; behoudens het besluit 
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om over aanpak verbetering archiefbeheer, want dat is noodzakelijk voor de provinciale 

toezichthouder. Er worden verder geen aanpassingen voorgesteld. 

10.  Op orde brengen informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement 

Thieu Smeets schetst de problematiek; Corona heeft onze tekortkoming op dit gebied bloot 

gelegd, er is tot nu toe te weinig en te laat aandacht gegeven aan informatieveiligheid ed. Het 

risicomanagement tot nu toe betrof hoofdzakelijk een top-down-benadering, terwijl nu ook 

meer op een bottom-up-aanpak ingezet moet gaan worden, met daarbij een betere 

structurele verankering van risicomanagement in de GGD organisatie. Risicomanagement is 

nu weliswaar ook al een onderdeel van kwaliteitscertificering, maar we zien dat de 

certificeerder steeds meer belang stelt in risicomanagement. Met het huidige niveau van 

risicomanagement binnen de GGD gaan we de certificeringseis op dit aspect niet meer halen, 

zo is de verwachting. De WOO-component is in het financiële overzicht slechts opgenomen om 

aan te geven dat gemeenten hier ook extra financiering voor gekregen hebben. Omdat het 

hier ook over bedrijfsvoering gaat, wordt ook een deel van deze kosten gedekt uit de reserve 

eenmalige middelen voor verbetering bedrijfsvoering. Vermelde bedragen zijn nog niet 

definitief, bovendien is de optelling van bedragen in het financiële overzicht niet juist en 

daarnaast wordt nog bezien welk deel ten laste van Ambulancezorg / Zorgverzekeraarsbudget 

kan worden gebracht; dit zal in het definitieve voorstel nog worden verwerkt. Geadviseerd 

wordt om daarbij dan aan te geven dat dit in principe om maximum bedragen gaat die t.z.t. 

bij het voorstel-begrotingswijziging definitief worden gemaakt. Ook dit stuk heeft ten onrechte 

de status van besluitvormend, dit moet oordeelsvormend zijn 

Er worden verder geen wijzigingen voorgesteld. 

11.  Procesvoorstel begrotingswijziging 2023 

Geconstateerd wordt dat dit uiteindelijk per gemeente om aanzienlijke bedragen kan/zal gaan. 

Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

12.  Doorontwikkeling JGZ vanuit wendbaarheidsbudget 

Inhoudelijke ambtenaren hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij het vormgeven van 

deze doorontwikkeling. Het titelblad is onjuist; zal worden gecorrigeerd. 

Er worden verder geen aanpassingen voorgesteld. 

13.  Kadernota 2024 

Tekstuele fouten op bladzijde 3 en 6 zullen nog worden gecorrigeerd, evenals het verwijderen 

van de opmerkingen in de kantlijn. Geadviseerd wordt om in de aanbiedingsbrief naar 

gemeenten de opmerking nog eens op te nemen, dat in de berekende indicatieve bedragen 

van de gemeentelijke bijdragen (blz 24 en 30) de doorwerking van de verwachte index-

correctie 2023 nog niet is verwerkt. 
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14.  a. Gemeenschappelijk kader voor aanpassing van de GR 

Besproken wordt dat zienswijze op de jaarrekening formeel weliswaar mogelijk is, maar 

praktisch tot (termijn-)problemen zou leiden en in het algemeen ook weinig zinvol zal zijn. 

Misschien zou de resultaatbestemming hiervoor in aanmerking kunnen komen, hoewel die 

eigenlijk ook alleen maar relevant zou zijn bij hoge exploitatiesaldi.  

Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

b. Actualisatie beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR 

Loek Goossens stuurt per mail nog een tekstuele aanmerking toe.  

Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

c. Geactualiseerde verordeningen en nota’s, nav b) 

Er wordt kort toegelicht dat alleen wijzigingen zijn aangebracht die voortvloeien uit 14b), de 

gewijzigde GGD-organisatiestructuur (van 3 naar 2 managementlagen en een 2-hoofdige 

directie) en een technische aanpassing over activering van meervoudige aankoop met een 

individuele verkrijgingsprijs onder € 2.500,-. 

Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

15.  Rondvraag / sluiting 

Met betrekking tot de werkgroep Van subsidies naar inbestedingen wordt toegelicht dat dit 

maar om een beperkte inspanning zal gaan. Uit het overleg komt geen directe aanmelding; 

ieder zal intern nagaan of een collega hier bij kan/wil aansluiten. 

Er wordt verder geen gebruik van gemaakt van de rondvraag. 

 


