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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Aan het agendapunt 05, mededelingen, wordt de voortgang van het strategisch traject Lysias
toegevoegd.
De agenda wordt vastgesteld.

2.

Concept verslag AB-vergadering d.d. 11 oktober 2021
Naar aanleiding van punt 05, mededelingen: de heer Westendorp heeft begrepen dat er een
inhaalslag is gedaan m.b.t. de inspectie rondom de kinderopvang, dat is fijn om te horen.
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
De ingekomen brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.
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5.

Mededelingen
De heer Kox geeft een toelichting op de mededelingen.
1. Forensische geneeskunde: IGJ-rapport gemeentelijke lijkschouw
De heer Luinge vraagt welke actie wordt ondernomen m.b.t. tot het natuurlijk verloop van de
artsen en de daarmee voorziene krapte. De heer Kox antwoordt dat er verschillende acties
lopen. In Noord Nederland wordt gezamenlijk geprobeerd om de capaciteit te bundelen,
daarnaast wordt met de forensische artsen nagegaan of er efficiënter gewerkt kan worden – o.a.
door inzet van een physician assistant. Hiermee loopt een pilot. Het proces wordt ook landelijk
gemonitord. Zo zijn er acties om het beroep qua inhoud beter neer te zetten, o.a. door middel
van een leerstoel en opleidingstrajecten. Verwachting is niet dat het in Drenthe spaak zal gaan
lopen. Willen dit als Noord Nederland echt met elkaar doen, maar het is nog een broze situatie.
2. Uitstel opname prenataal huisbezoek in basispakket JGZ.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
3. HKZ-audit
De heer Kox geeft aan dat er in het kader van de audit goede gesprekken hebben
plaatsgevonden en de audit succesvol is verlopen. GGD Drenthe is door de auditinstantie
voorgedragen voor behoud van het HKZ-certificaat. De voorzitter complimenteert GGD Drenthe
met het goede resultaat.
4. Risico-analyse informatieveiligheid GGD Drenthe
Naar aanleiding van de actualiteit, geeft de heer Wanders aan dat men bij de gemeente ook
volop aan de slag is met de informatieveiligheid en dit ook zijn neerslag bij GGD zal hebben. Het
zal meer gaan kosten om het op orde te krijgen en het is zaak om e.e.a. zo snel mogelijk in beeld
te krijgen. De heer Wanders biedt tevens aan om ook op een andere schaal naar de
informatieveiligheid te gaan kijken, dit samen te doen en niet ieder voor zich.
De heer De Jong geeft een toelichting. Het betreft hier de kwetsbaarheid van LOG4J. Met de
VRD is er een gezamenlijke aanpak op het gebied van informatieveiligheid en informatie privacy.
De instrumenten die er zijn doen hun werk, maar we zijn toch kwetsbaar. Beleidsmatig worden
er al wel verkennende gesprekken gevoerd met gemeenten. Deze leiden nog niet tot praktische
werkafspraken. Voor nu wisselen we wel praktische informatie uit met de CISO’s in Drenthe om
na te gaan of en waar we elkaar kunnen helpen. De heer Kox vult aan dat hij bijna dagelijks op
de hoogte wordt gehouden van de analyses over het landelijke onderzoek van GGD GHOR.
De voorzitter vat samen, dat een Drentse aanpak nog niet dichtbij is, maar er voor nu wel samen
aandacht is voor het acute probleem en dit wel gezamenlijk wordt opgepakt.
Naar aanleiding van een ambtelijke vraag, met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid
van het bestuur bij eventuele claims naar aanleiding van een datalek, geeft mevrouw Tabak aan
dat het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld indien er een wanprestatie is geleverd. Op
ambtelijk niveau wordt dit nog verder uitgezocht. Derhalve is het goed om regelmatig aandacht
aan dit onderwerp te besteden en het bestuur direct op de hoogte te stellen zodra er een lek
wordt geconstateerd.
De voorzitter geeft aan dat de informatieveiligheid de komende tijd standaard op de agenda
wordt geplaatst, zowel bij het DB als bij het AB. We zien de urgentie en handelen er naar, het is
en blijft een complexe materie.
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5. Strategisch Traject Lysias
Aan de hand van een aantal slides van Lysias schetst de heer Kox in hoofdlijnen het traject tot nu
toe.
Komende woensdag wordt het MT op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de
dialoogtafels. Die hebben geleid tot een goede externe analyse van wat de samenleving en de
gemeenten van de GGD verwachten. In januari – februari volgt het gesprek met het MT hoe de
sturing van GGD er uit moet komen te zien. Eveneens volgt er nog een uitgebreide interne ronde
met het personeel om een ieder mee te nemen in de strategische ontwikkelingen. Op
individueel vlak lopen er ook al gesprekken met de MT-leden.
De heer Kox geeft aan zeer tevreden te zijn met de uitkomst van en de deelname aan de
dialoogtafels. In deze drukke tijd, namen toch veel mensen de moeite om ons op te laden met
hun beelden en ideeën. Een mooie steun vanuit de samenleving.
Als hoofdlijn van de publieke gezondheid in Drenthe wordt aangegeven dat preventie hoog op
de agenda staat. Op het gebied van de sociale veiligheid worden Veilig Thuis en OGGZ als
belangrijke onderdelen gezien. In mindere mate is de positie en rol van de GGD bij de bestrijding
van de infectieziekten aan de orde gekomen. Dit hoort echter wel bij de wettelijke taak en zal
dus ook aandacht moeten blijven krijgen.
E.e.a. leidt tot een synthese waarbij de GGD wordt gezien als strategische kennispartner,
netwerker en verbinder. Dit vraagt om herbezinning op de organisatiestructuur, maar ook om
een nieuwe organisatie cultuur. Een mooie bijvangst is dat we een grote samenhang zien in
hetgeen een jaar geleden in het profiel voor de DPG is geformuleerd en hetgeen er nu is
opgehaald in de samenleving. We houden het AB op de hoogte en zullen in een volgend AB
hierop terug komen.
De heer Westendorp reageert dat de GGD de organisatie is die namens de gemeenten de
wettelijke taken uitvoert. Dat doen de GGD goed en daar zijn we trots op. Naar zijn mening zou
de GGD als verlengstuk van de gemeenten ook verder in de keten moeten opereren. Hij zou hier
graag verder in het AB over van gedachten willen wisselen. De heer Kox geeft aan de behoefte
te horen. Er zal hierover nog nadrukkelijk het gesprek volgen met het bestuur.
De voorzitter vat samen dat op het punt van o.a. relatie met gemeenten, verlengd bestuur,
uitvoeringsorganisatie van gemeenten, er nog nadrukkelijk in het AB gesproken moet worden.
6.

Covid-19, stand van zaken
De heer Kox geeft een korte update aan de hand van een aantal sheets.
De GGD is volop bezig met de booster campagne. We hebben nog steeds te maken met COVID
besmettingen op een ongewenst hoog niveau en sluiten niet uit dat de nieuwe variant zijn
intrede in Drenthe gaat doen. Door het beleid m.b.t. de zelftesten raken we het zicht op de
besmettingen wel een beetje kwijt.
Testen, BCO en callcenter vragen veel inzet. We zitten qua personeel weer op dezelfde sterkte
als een jaar geleden, meer dan 1000 mensen. We zien in de samenleving dat de GGD steeds
meer negatief wordt geframed en dat leidt o.m. tot ontoelaatbaar gedrag richting personeel.
We houden het in de gaten en gaan desnoods over tot sluiting van een locatie. De veiligheid van
onze mensen staat bovenaan.
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Verder zijn we op de hoogte gebracht dat een lab in Deventer een fout heeft gemaakt en
daardoor 139 mensen, begin december, een verkeerde uitslag hebben gekregen. We pakken dit
samen op met GGD Friesland, die ook getroffen is. De betreffende mensen worden persoonlijk
benaderd. De afhandeling van eventuele claims ligt bij het lab, die hierin zijn
verantwoordelijkheid neemt.
In het ‘Dagblad van het Noorden’ maakt een aantal huisartsen gewag over gebrekkige
samenwerking met GGD Drenthe en GGD Groningen. Hierover zijn wij ‘not amused’. Een en
ander is besproken met de voorzitter van de huisartsenvereniging, die ook niet gelukkig was
hiermee.
Namens het AB complimenteert de voorzitter de GGD met het werk dat er wordt verzet en
spreekt haar zorgen uit over de toenemende bedreigingen. Er dient volgens haar respect te zijn
voor hetgeen er wordt gerealiseerd in deze crisis.
Naar aanleiding van de mededeling van de heer Kox m.b.t. het mogelijk tijdelijk sluiten van
locaties, vraagt mevrouw Tabak of er wellicht andere oplossingen zijn, zoals beveiliging.
De heer Kox geeft aan dat er al bewaking aanwezig is en dat het tot nu toe is gelukt om te deescaleren. Mevrouw Tabak geeft mee, indien een locatie toch omwille van de veiligheid gesloten
moet worden, dit richting de media duidelijk te communiceren
Naar aanleiding van de vraag van de heer Luinge of de COVID-19 inzet ook invloed heeft gehad
op de reguliere taken geeft de heer Kox aan, dat dit uiteindelijk wel is gebeurd. Dit is ook
gecommuniceerd richting de gemeenten.
Mevrouw Houwing vraagt zich af of er wellicht een stukje frustratie van burgers weggenomen
kan worden. Het blijkt lastig te zijn om een afspraak te maken en er zijn lange wachttijden bij de
priklocaties, de één is met en de ander is zonder afspraak. De heer Kox geeft aan dat er landelijk
om meer structuur wordt gevraagd t.a.v. beleid en afspraken.
De voorzitter dankt de heer Kox voor de update.
7.

3e kwartaal bestuursrapportage 2021, inclusief begrotingswijziging
De voorzitter brengt de Q3-rapportage in bespreking, biedt gelegenheid tot het stellen van
vragen en verzoekt om de begrotingswijzigingen, zoals vermeld in de stukken, apart als
beslispunt op te nemen in de verslaglegging.
De heer De Jong geeft een toelichting op de rapportage. Beeld in Q3 was dat de Covid
bestrijding aflopend was en de inzet afgebouwd zou worden. Dat is nu volstrekt anders.
In Q3 wordt een nihil resultaat voorzien. De kosten m.b.t Covid worden gedekt door het
ministerie van VWS.
1: 3e kwartaal bestuursrapportage 2021, inclusief begrotingswijziging
In de bijlagen is een begrotingswijziging opgenomen. De wijziging betreft het actualiseren van
de additionele opdrachten die de GGD uitvoert voor de gemeenten. Voor de volledigheid is die
opgenomen in de bijlagen. De begrotingswijzigingen zijn nodig voor het voortdurend
actualiseren van de beheersbegroting en het doorvoeren daarvan in de onderliggende
planningssystemen. De aanpassingen hebben een technisch karakter en hebben geen gevolgen
voor de inwonerbijdragen van de Drentse gemeenten.
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Naar aanleiding van “Graag vragen wij uw bestuurlijke aandacht hiervoor.” onderaan pagina 6,
vraagt de heer Brink wat de concrete vraag aan het bestuur is. De heer Kox geeft aan dat dit het
onderwerp veiligheid in de ICT betreft. Dit zal iedere vergadering terug komen.
2: VTD bestuursrapportage t/m september 2021
Naar aanleiding van de opmerking over een mogelijke uitbreiding van middelen in de toekomst,
vraagt de heer Vemer of hiervoor een prognose kan worden gegeven van de grootte. Deze vraag
is al ambtelijk uitgezet. De heer Kox neemt deze vraag mee.
Naar aanleiding van de afhandeling van de meldingen, geeft de heer Luinge aan dat de
afhandelingen goed gaan, maar de wettelijke termijn niet wordt gehaald. Dit is in tegenspraak.
De heer Kox geeft aan dat de vertraging vaak met een samenwerkingspartner te maken heeft,
bijvoorbeeld omdat daar iemand ziek is of telefonisch niet reageert. In de pilots wordt aan dit
soort zaken ook aandacht besteed. Hij geeft aan dat in komende rapportages hier ook op terug
wordt gekomen.
De heer Westendorp dankt voor de heldere rapportage en heeft een vraag m.b.t. de
personeelstekorten en inhuur van mensen. Is er sprake van een structureel tekort, moeten we
meer formatie of hebben we nog steeds te maken met ziekte en gaat dit over cultuur.
De heer Kox geeft aan dat ziekte met cultuuromslag te maken heeft en de inhuur is gericht op
vervanging, niet voor formatie-uitbreiding.
We hebben nu een teamleider voor een jaar ingehuurd. Ook zij bevestigt dat e.e.a. met
cultuuromslag te maken heeft. We zijn hiermee aan de slag.
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel:
1. Kennis nemen van de Q3 bestuursrapportage.
2. De bijbehorende begrotingswijzigingen (opgenomen in de Q3 bestuursrapportage) vast te
stellen.
8.

Voorbereiding voorjaars overleggen
De voorzitter geeft een korte inleiding en vraagt de heer Kox wat zijn concrete vraag op dit punt
is aan het AB. De heer Kox laat weten het graag te horen als de GGD van dienst kan zijn bij de
voorbereiding van de voorjaarsoverleggen. De voorzitter geeft aan dat de griffiers aan zet zijn
om dit te organiseren. De vraag is of je dit als gemeente alleen wilt doen of samen, al dan niet in
aanwezigheid van de DPG. Zij adviseert om met de griffiers hierover te overleggen.
Mevrouw Tabak stelt dat dit wel afstemming vraagt en het verstandig zou zijn dit met zijn allen
te doen. De voorzitter geeft aan dit bij de desbetreffende griffiers neer te leggen en de vraag
mee te geven of het gewenst is om een gezamenlijk overleg te doen. Het initiatief ligt niet bij de
GGD.
De heer Kox benadrukt dat de GGD graag in gesprek wil met de gemeenten. Wij hebben data,
informatie, kennis en willen graag een rol spelen in de discussie waar de publieke gezondheid
over moet gaan in de betrokken gemeente.
Mevrouw Houwing kan zich voorstellen dat bij het inwerkprogramma van de nieuwe raden een
bezoek aan de GGD wordt meegenomen en we dit met een aantal gemeenten samen doen. De
jaarlijkse voorjaars overleggen moeten nog in een structuur komen en de griffiers zijn hier aan
zet.
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De heer Wanders is het eens met de vorige sprekers: de regeling uitvoeren zoals het in eerste
instantie is bedacht en het initiatief hiervoor bij de gemeenten laten. Ook de andere AB-leden
zijn deze mening toegedaan.
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel:
In te stemmen met voorgestelde aanpak.
9.

Overige additionele tarieven 2022
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel:
Vaststellen van de overige additionele tarieven 2022.

10. Normenkader 2021
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel:
Vaststellen van het Normenkader 2021.
11. Rondvraag
Geen vragen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder ook voor de afgelopen samenwerking dit jaar.
Wenst een ieder goede dagen en tot volgend jaar en sluit de vergadering.
Concept verslag
Verslag vastgesteld

: 20 december 2021
:
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