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Vastgesteld Verslag Algemeen Bestuur 
           
Bijeenkomst : Vergadering Algemeen Bestuur  
Datum : maandag 11 april 2022 
Plaats : GGD Drenthe 
 

Aanwezig: 
Mevrouw H. Vlieg  - gemeente Assen  - voorzitter  
De heer B. Luinge - gemeente Aa en Hunze - lid 
De heer R. Wanders (deels) -  gemeente Emmen - lid   
Mevrouw N. Houwing - gemeente Borger-Odoorn -  lid   
De heer J. Brink - gemeente Coevorden -  lid   
De heer E. van Dijk - gemeente De Wolden - lid 
Mevrouw J. Tabak (dig./deels) - gemeente Hoogeveen  - lid   
De heer J. van der Haar -  gemeente Meppel -  lid 
De heer E. Derks (dig.) - gemeente Midden-Drenthe - lid  
De heer J. Westendorp -  gemeente Noordenveld - lid 
Mevrouw O. Gopal -  gemeente Tynaarlo - lid 
 
De heer H. Kox - GGD Drenthe - directeur 
De heer G. Meijer - GGD Drenthe - directiesecretaris 
De heer S. de Jong - GGD Drenthe - controller 
Mevrouw R. Wiekamp - GGD Drenthe -  managementassistent 
 
Afwezig m.k.  
De heer J. de Haas -  gemeente Westerveld - lid     
 
 

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Voor de laatste keer in deze samenstelling. Fijn om een ieder bijna allemaal live te zien. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Concept verslag AB-vergadering d.d. 20 december 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

De ingekomen brief van de provincie Drenthe m.b.t. ‘Gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen (GTK 202w GR’en)’ wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
 

4. Uitgaande stukken 
Er zijn geen uitgaande stukken. 
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5. Mededelingen en actualiteiten 
De heer Kox geeft een toelichting op de mededelingen. 
 
Covid-19 
De teststraten en vaccinatiecentra worden geleidelijk afgeschaald en het personeel stroomt uit. 
Het is nog niet duidelijk hoe het Ministerie een vervolg wil geven aan het Covid-beleid. We zijn 
in afwachting hiervan en gaan ondertussen in samenwerking met Noord Nederland verder 
afschalen. 
 
Met betrekking tot de infectieziektebestrijding in bredere zin worden we in de toekomst in een 
warme fase aangestuurd door een Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI), dat wordt 
ondergebracht bij het RIVM. De heer Kox verwacht dat hier dit jaar nog wetgeving op volgt. De 
heer Kox onderschrijft een centrale aansturing, maar vindt wel dat moet worden gekeken hoe 
infectieziektebestrijding goed in te bedden is in de regio. Hierover wordt ook in Noord 
Nederland verband nagedacht. 
 
Mevrouw Tabak vraagt aandacht voor de communicatie m.b.t. de sluiting van de vaccinatie- 
locaties, daar Hoogeveen eerder sluit. De heer Kox geeft aan hier zorg voor te dragen. 
 
De heer Derks geeft aan dat er met de pandemie zwaar is ingezet op vaccineren. We zien nu als 
effect minder opnames in het ziekenhuis. Maar hoe zit het met de vaccinaties die straks 
uitgewerkt zijn en de afnemende bereidheid voor de boosters. De heer Kox meldt dat in RONAZ 
verband onderzocht wordt hoe de bereidheid zo groot mogelijk te houden is en de drempel voor 
vaccinaties, in brede zin, zo laag mogelijk kan worden gehouden.  
 
De heer Derks vraagt wat het risico is indien Covid-19 in het najaar weer oplaait en velen de 
booster niet hebben gehaald. Kan er specifieke communicatie komen voor de booster? De heer 
Kox geeft aan dat er, net als bij de overige vaccinaties, campagne gevoerd zal moeten worden 
en geïnformeerd en gecommuniceerd moet worden over het nut. Hier ligt nog wel een 
inspanning, niet alleen voor de GGD, maar voor alle zorgverleners. 
 
Formuleren nieuwe strategische agenda 
Tijdens de interne dialoogtafels wordt met de medewerkers een praatplaat besproken, 
waarmee nader in wordt gegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van strategie en organisatie-
inrichting. De betreffende praatplaat hangt ter informatie in de vergaderzaal. 
 

6. Jaarstukken 2021 
 De voorzitter neemt de beslispunten kort door en geeft gelegenheid voor vragen. 

  
Mevrouw Gopal heeft een vraag m.b.t. de procesgang van de stukken. Zij geeft aan dat de 
beleidsadviseur niet alle stukken onder ogen heeft gekregen en er derhalve nu geen akkoord  
kan worden gegeven op de beslispunten. De heer Meijer meldt dat er conform de P&C cyclus 
wordt gewerkt. De kaderbrief is komen te vervallen, hiervoor in de plaats zijn er nu de 
voorjaarsoverleggen. Voorts is e.e.a. ook besproken in het ambtelijk AB overleg, waarbij 
Tynaarlo ook aanwezig was. 
 
Mevrouw Gopal geeft aan dat er pas na 9 mei uitsluitsel kan worden gegeven over de 
jaarstukken 2021 en geeft tevens aan dat beslispunt 4 en 5 consequenties hebben voor de 
begroting 2023.  
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Mevrouw Tabak geeft aan dat e.e.a. zuiver moet worden gehouden. Financiële overschotten 
worden bij ‘te bestemmen’ op voorhand geclaimd. Derhalve stelt zij voor ‘te reserveren’ i.p.v. 
‘te bestemmen’ als formulering op te nemen. 
 
De voorzitter stelt voor de tekstuele aanpassing van punt 4 en 5, ‘te bestemmen’ te wijzigen in 
‘te reserveren’. Het AB stemt hiermee in. . 

 
Besluit | Het AB besluit conform het onderstaande voorstel: 

 
Ten aanzien van de jaarstukken: 
1. De concept Jaarstukken 2021 van de GGD vast te stellen en ter kennisname te  

sturen naar de gemeenten. 

2. Kennis te nemen van het positieve resultaat ad. € 107.909,= ; 
 
3. Kennis te nemen van: 
 - de accountantsverklaring 2021 en het bijbehorende rapport van bevindingen; 
 
Ten aanzien van de resultaatsbestemming: 
4. Het resultaat van € 107.909,=  te reserveren als dekking van de jaarlast 2022 uit het 

bestuursvoorstel ‘Verbeterplan veiligheid informatievoorziening en privacy’; 
 
Ten aanzien van de reserves: 
5. Een bedrag van € 204.584,= te onttrekken aan de Risicoreserve en te reserveren als dekking 

van de jaarlast 2022 uit het bestuursvoorstel ‘Verbeterplan veiligheid informatievoorziening 
en privacy; 
 

Ten aanzien van de risico’s: 
6. Kennis te nemen van het gewijzigde risicoprofiel van de GGD Drenthe en gemeenten te 

wijzen op het risicobedrag dat niet afgedekt is in de algemene reserve conform bijlage 1. 
 
 

 VTD bestuursrapportage Q4 2021 
 De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren op de rapportage. 
 

De heer van Dijk vraagt hoe de rapportage nog verder doorontwikkeld kan worden. De heer Kox 
geeft aan behoorlijk op streek te zijn met de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’. In dat 
verband en ook vanuit de pilots, moet het uiteindelijk een coproductie tussen de gemeenten en 
VT gaan worden richting een integrale rapportage  
 
Mevrouw Gopal meldt daar ook naar toe te willen. Volgens haar kan de rapportage nog een 
meer bestuurlijk karakter krijgen en ook meer ingaan op wat het effect op de veiligheid van de 
burger is.. 
 
De heer Derks is blij met de huidige rapportage. Hij haalt nogmaals de niet behaalde triage 
termijnen aan. In de huidige rapportage wordt nu geduid waarom dit niet wordt gehaald en hij 
ziet dit de komende periode nog graag zo terug. Voordat er wordt teruggegaan naar een 
rapportage op hoofdlijnen, dient er een goede basis te staan. 
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De heer Kox geeft aan dat samenwerking belangrijk is in de rapportage en gaat graag mee in het 
scherp blijven sturen. 

 

 De rapportage wordt ter kennisgeving aangenomen 
 

De heer Wanders sluit aan bij de vergadering. 
 
7. Verbeterplan informatieveiligheid en privacy/Begrotingswijziging 2022 
 De voorzitter neemt de beslispunten door. 
 

De heer Kox geeft een korte toelichting. Per dag vinden rond de 240.000 aanvallen plaats bij de 
GGD/VRD en sinds de aanval in Oekraïne komen daar nog eens 100.000 per dag bij. Beveiliging is 
een serieuze zaak. Er wordt al veel gedaan, maar elke dag blijft het spannend. Er wordt samen 
opgetrokken met de VRD en de gemeenten. Met de ciso’s van de gemeenten is bijvoorbeeld 
overleg geweest. 
 
Naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Haar of er problemen liggen in de afstemming 
van de AB VRD en AB GGD en of het AB GGD bestuurlijk verantwoordelijk kan zijn voor dit 
gezamenlijke plan, geeft de heer Kox aan dat er m.b.t. de afstemming geen problemen zijn en 
dat de beide AB’s met het plan moeten instemmen om tot uitvoering over te kunnen gaan.  
 
Mevrouw Tabak geeft aan dat het verbeterplan goed omgeschreven is en het probleem ernstig 
is, maar in het plan de onderbouwing mist van het bedrag dat nu wordt gevraagd. De heer De 
Jong meldt  dat hier ambtelijk over is gesproken en dat men bereid is om vragen in details te 
beantwoorden. In dit voorstel is het in abstractie opgenomen.  
De voorzitter stelt dat er in de bijlagen al veel informatie wordt gegeven. Mevrouw Tabak geeft 
aan dat ze m.b.t. de claim graag een nadere financiële onderbouwing ziet. 
De voorzitter is het met de DPG eens dat vanwege de gevoeligheid van de materie e.e.a. niet op 
detail niveau naar de raden gaat en stelt voor dat Hoogeveen concreet aandraagt waar ze nog 
nadere informatie over willen ontvangen.  
 
De heer Westendorp vraagt of er een soort benchmark is gedaan met andere GGD-en en VR-en 
die in dezelfde situatie zitten. De heer De Jong geeft aan dat dit in landelijk verband wordt 
gedaan en ze op dezelfde bandbreedte zitten.  
 
Op de vraag van de heer Westendorp hoe de 12 gemeenten op dit vlak mee te nemen, 
antwoord de heer Kox dat dit o.a. in de komende zomermarkten wordt toegelicht. De voorzitter 
geeft aan er vanuit te gaan dat de gemeenten dit onderwerp zelf ook goed oppakken. De heer 
Kox hoopt dat e.e.a. goed in de overdrachtsdossier mee wordt genomen. 
 
Het AB besluit conform het voorstel met de opmerking dat de gemeente Hoogeveen op 
aanvraag, wordt voorzien van nadere details. 
 
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel: 
 
1. Kennis nemen van het verbeterplan Veiligheid Informatievoorziening en Privacy  

van de VRD en GGD; 
 
2. Voorlopig in te stemmen met een verhoging van het budget hiervoor bestaande uit: 

o In 2022 éénmalig een bedrag van € 150.000,=, waarvan voor de GGD € 75.000,= 
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o Met ingang van 2022 structureel een bedrag van € 400.000,=, waarvan voor de GGD 
€ 240.000,=. 

 En hiervoor de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten te verhogen. In bijlage 3 
is een specificatie van deze verdeling opgenomen. Voor de dekking van de jaarlast 2022 
wordt voorgesteld het rekeningresultaat 2021 hiervoor te bestemmen. 

 
3. De voorgestelde begrotingswijziging 2022 in samenhang met zienswijzeprocedure voor de 

ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.  
 

8. Ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2023 - 2026 
De voorzitter neemt de beslispunten door en geeft aan dat m.b.t. de inhoudelijke 
ontwikkelingen en de consequenties daarvan, dit al in de gemeenteraden is toegelicht tijdens de 
voorjaarsoverleggen. Het is qua proces wat ingewikkeld nu er geen kaderbrief meer is. 
 
De heer Westendorp geeft aan dat het inderdaad spannend wordt. De raden vinden de ideeën 
die worden gepresenteerd goed, maar schrikken vervolgens van de kosten als e.e.a. wordt 
uitgewerkt. Qua proces waren in die zin de kaderbrieven goed. 
 
Mevrouw Houwing vraagt zich af of de goede discussies nu worden gevoerd in de raden, 
iedereen wil preventie. Maar naar kosten wordt op dat moment niet goed gevraagd. 

 
De heer Wanders geeft aan dat de GGD, in tegenstelling tot enkele andere GR-en, werkt volgens 
de werkafspraken zoals die Drenthebreed tussen de gemeenten en de GR-en zijn gemaakt. Het 
kan niet zo zijn dat de GGD hierdoor financieel achteraan in de rij komt te staan. De heer Kox 
beaamt dit. De voorjaarsoverleggen met de gemeenten komen nog niet overal even goed uit de 
verf en dat baart zorgen. Er moet nog wel e.e.a. verder worden uitgelegd tijdens de komende 
zomermarkten. We hopen hier straks met de nieuwe wethouders een slag in te maken.  
 
In het afgelopen anderhalf jaar zijn wij met elkaar aan het kijken welk been bij te trekken als het 
gaat over preventie. Veel gebeurt lokaal en moet ook lokaal blijven. Wij proberen tot meer 
samenhang en afstemming te komen in het hele landschap van preventie. Daar speelt de GGD 
binnen de gemeente, met de gezondheidsbevorderaar als schakelpunt, een bescheiden rol in.  
Dit schakelpunt willen we efficiënter laten zijn, ook samen met andere zorgaanbieders. We 
proberen focus aan te brengen. Vanmiddag zit een brede groep bij elkaar om een voorstel van 
gezondheidsdoelen te formuleren die bij de Drentse Gezondheidstafel aan de orde gaan komen.    
Inzet op preventie heeft wat ons betreft absoluut prioriteit.  
  
Ten aanzien van de Omgevingswet is voorstelbaar dat deze wat verder in de tijd kan worden 
geplaatst. Dit zou ook als additioneel arrangement aangeboden kunnen worden. 
 
De heer Brink geeft aan dat preventie niet meer van de agenda gaat en Drenthe het geluk heeft 
met een GGD waar veel kennis zit. Dit moeten we onderhouden en verder uitbouwen. We zijn 
als gemeente nog steeds in de lead, er is al veel regie en de GGD kan ons daarbij echt goed 
ondersteunen. 
 
Met betrekking tot ‘JGZ in Flow’ geeft de heer Kox aan dat dit een majeure beweging betreft.  
Er wordt ingezet op het leveren van maatwerk. We koppelen dit aan datagericht werken en 
functiedifferentiatie. Niet alleen op de inhoud maar ook procesmatig efficiënter werken om 
daarmee toekomstbestendig de JGZ aan te kunnen blijven bieden. 
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Het betreft een forse transformatie. Deze doelstelling moet worden gehaald. 
 
De voorzitter geeft aan dat hier incidenteel geld voor wordt gevraagd. Een eenmalige 
investering om het bedrijfsproces te optimaliseren. 
 
De heer Westendorp vraagt of het aanbieden van additionele taken, zoals bij de Omgevingswet,  
ook voor datagedreven werken mogelijk zou kunnen zijn. De heer Kox geeft aan dat inhoud 
m.b.t. de Omgevingswet ook elders gehaald kan worden. Qua datagedreven werken gaat dit 
niet. Het zou een gemis zijn als gemeenten daar geen gebruik kunnen maken.  
 
De voorzitter geeft aan dat de post Omgevingswet additioneel aangeboden zou kunnen worden. 
De heer De Jong meldt dat bij het AB VRD hetzelfde is voorgesteld en zij het voorstel hebben 
aangepast. De voorzitter adviseert het voorstel voor de GGD ook zo aan te passen. 
 
Mevrouw Tabak geeft aan dat het risico van additionele taken ook kan zijn dat het uiteindelijk 
duurder uitvalt. Qua uitzetting begrijpt ze dat e.e.a. nodig is, maar het is voor de gemeente 
lastig, ingewikkeld en financieel ook niet meer haalbaar. Beschouw het als een stemverklaring. 
Voorts mist zij een goede onderbouwing van de financiële uitzettingen en wil ze deze graag 
alsnog ontvangen. De komende week gaan ze de nieuwe raad informeren en zullen ze e.e.a. 
goed willen meenemen. 
 
De voorzitter meldt dat de stemverklaring wordt genoteerd. Het AB hoeft nu echter nog niet in 
te stemmen, het gaat als zienswijze naar de raden. Op verzoek zal een nadere financiële 
onderbouwing worden gegeven. 
 
Mevrouw Tabak verlaat de vergadering. 
 
De heer Derks geeft aan, dat door de nieuwe werkwijze hij niet met de Raad over de begroting 
heeft gesproken en ze derhalve ook niets mee heeft kunnen geven. Het College heeft een brief 
naar de GGD gestuurd met het signaal dat ze niet akkoord zullen gaan met een uitzetting van de 
begroting. De gemeente heeft hier de financiële middelen niet voor, ook niet voor andere GR-
en. Tevens ook hier het verzoek om nog nadrukkelijker aan te geven waarvoor het geld nodig is. 
 
De heer Derks laat weten dat het AB GGD aan de griffie zou moeten laten weten dat de 
procesafspraken met betrekking tot planning en control zoals deze nu zijn, voor het AB GGD niet 
werkt. De voorzitter heeft het idee dat de huidige inrichting van het proces voor meerderen niet 
werken. Vooral ook voor de GGD die echt voor een enorme opgave staat. De voorzitter spreekt 
de hoop uit dat, zowel het bestuur als de raden ondanks het nog niet optimaal lopende proces 
wel goed naar de inhoud kunnen kijken. Tevens raadt de voorzitter aan de nieuwe wethouders, 
die t.z.t. het debat moeten voeren heel goed te informeren en mee te nemen. 
 
Naar aanleiding van de vraag van de heer Kox of een nadere onderbouwing, die er is en geleverd 
kan worden, de raden echt gaat helpen, geeft de voorzitter aan de zomermarkten eerst even af 
te wachten en te kijken wat daar naar voren komt. 
 
De heer Derks geeft aan nog wel met een dilemma te zitten. De begroting ligt hier ter 
kennisgeving. Deze komt vervolgens in de Raad. Als de heer Derks informatie krijgt betekent dat 
defacto dat hij daarmee verdediger van het stuk wordt. Dit rijmt niet met het feit dat hij als 
individueel Algemeen Bestuurslid inhoudelijk geen sturing heeft kunnen geven op de inhoud van 
de begroting en dat is lastig. 
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De heer Westendorp geeft aan om het om te draaien. Je geeft de Raad de vrijheid om een 
zienswijze in te dienen. Als AB lid hoef je het nog niet te verdedigen. Dit is een beetje de opzet 
van het nieuwe proces. De heer Derks reageert hierop met het punt, dat als de onderbouwing 
alsnog naar de wethouder gaat, hij alsnog de vertolker van het standpunt is. 
 
De voorzitter doet het aanbod dat als een wethouder behoefte heeft aan nadere informatie of 
een toelichting op onderliggende plannen, de bereidheid er altijd is om dit te leveren. De heer 
Kox geeft aan dat deze bereidheid er zeker is. 
 
De voorzitter rond af, het bestuur heeft kennisgenomen van de begroting, deze wordt 
toegestuurd aan de raden. Het voorstel van de Omgevingswet wordt aangepast in lijn met de 
VRD. De aanbiedingsbrief wordt hiertoe aangepast. 
 
 
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel: 
 

1. Kennis nemen van de voorlopig door het DB vastgestelde ontwerpbegroting 2023, inclusief 
meerjarenraming 2023 – 2026, met daarin opgenomen de volgende voorstellen:    

• De algemene reserve terug te brengen naar 2,5% van de begrote lasten. Dit is conform 
de afspraken in de VDG-notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Het verschil tussen de 
huidige algemene reserve en het gestelde bedrag € 353.273 zal na definitieve 
vaststelling van de begroting in het AB van 11 juli 2022 naar rato van bijdrage naar de 
deelnemende gemeenten conform bijlage I worden teruggestort; 

• De inhoudelijke versterking van GGD Drenthe te ondersteunen; 

• Een uitzetting van de kosten (incidenteel € 950.000 en structureel € 670.000) ten 
behoeve van de inhoudelijke versterking van GGD Drenthe. 

 
9. Additionele uurtarieven 2023 
 

Besluit | Het AB besluit conform het voorstel: 

• Vaststellen van de additionele uurtarieven 2023. 
 
10. Procedureregeling HR 21 

De heer Kox geeft een korte toelichting. Qua financiën zal dit bij JGZ kosten met zich 
meebrengen, deze kosten worden weer ingelopen met ‘JGZ in Flow’. 

 
De heer Westendorp geeft aan dit expliciet te maken, laat zien dat dit een opgelegde 
bezuiniging is. De voorzitter geeft aan dit in de aanbiedingsbrief mee te nemen 

 
Besluit | Het AB besluit conform het voorstel: 

• Vaststellen van de procedureregeling functiebeschrijving en -waardering HR21 GGD Drenthe. 

 
11. Rondvraag 

Geen vragen. 
 

12. Sluiting 
 De voorzitter dankt een ieder voor de samenwerking in de afgelopen jaren en sluit de vergadering. 
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Concept verslag : 11 april 2022 
Verslag vastgesteld : 11 juli 2022 
 


