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Vastgesteld Verslag Algemeen Bestuur 
           
Bijeenkomst : Vergadering Algemeen Bestuur  
Datum : maandag 11 juli 2022 
Plaats : Provinciehuis Drenthe 
 

Aanwezig: 
De heer R. Wanders -  gemeente Emmen - voorzitter  
De heer B. Luinge - gemeente Aa en Hunze - lid 
De heer A. Smit - gemeente Assen  - lid 
Mevrouw A. Huijing-Van Tongeren - gemeente Borger-Odoorn -  lid 
De heer J. Slomp -  gemeente Coevorden -  lid  
De heer M. Turksma - gemeente De Wolden - lid 
De heer M. Tuit - gemeente Hoogeveen  - lid 
De heer R. Schans - gemeente Midden-Drenthe - lid 
De heer A. Wekema -  gemeente Noordenveld - lid 
De heer M. Ririhena -  gemeente Tynaarlo - lid 
 
De heer H. Kox - GGD Drenthe - directeur 
De heer G. Meijer - GGD Drenthe - directiesecretaris 
De heer S. de Jong (digitaal) - GGD Drenthe - controller 
Mevrouw R. Wiekamp - GGD Drenthe -  managementsecretaresse 
 
Afwezig m.k.  
Mevrouw J. Bos -  gemeente Meppel -  lid 
De heer J. Boonstra -  gemeente Westerveld - lid     
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

In afwezigheid van de voorzitter opent de vice-voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Er volgt een kort voorstelrondje. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Concept verslag AB-vergadering d.d. 11 april 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 
 De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Uitgaande stukken 

De uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

5. Mededelingen 
De heer Kox geeft een korte inleiding.  

• Vandaag is de aftrap voor deze nieuwe bestuursperiode en die is gelijk pittig. Helaas is de tijd 
in deze vergadering beperkt om diep de inhoud in te gaan. Hij geeft aan dat het vorige AB 
hem gevraagd heeft om een toekomstbestendige GGD te bouwen en de stappen die we 
daarvoor gaan zetten vormen daar een belangrijk onderdeel in. Omdat de tijd nu beperkt is 
heeft hij voorafgaand aan de vergadering een belronde langs alle AB-leden gedaan. In 
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september/oktober zal er een introductiebijeenkomst voor het AB worden georganiseerd 
waarop het AB op inhoud zal worden bijgepraat. 

 
Daarna volgen enkele andere mededelingen. 
 

• Momenteel voeren ca. 600 mensen de werkzaamheden uit bij de GGD en wordt e.e.a. 
voorbereid voor de opschaling in september in verband met de verwachte COVID-19 
vaccinatiecampagne in het najaar.  

 

• Een forse inzet, 50 mensen, wordt nu ook gevraagd bij de ondersteuning van het COA 
rondom de asielzoekers. De extra inzet wordt gefinancierd door het COA, maar heeft wel 
invloed op de eigen werkzaamheden. 

 

• In verband met afwezigheid van de voorzitter en enkele andere AB-leden zal het AB van 10 
oktober verplaatst worden naar een later moment. 

 
6. Benoeming DB GGD Drenthe  
 Het Algemeen Bestuur benoemt een Dagelijks Bestuur voor de komende bestuursperiode. 
 

Besluit | Het AB besluit voor de komende bestuursperiode als DB te benoemen: 
 

• De heer Wanders - voorzitter AB / DB 

• De heer Smit - lid 

• De heer Turksma - lid 
 
7. Begrotingswijziging 2022 
 De voorzitter geeft een korte inleiding. Alle zienswijzen zijn positief. 
  

Besluit | Het AB besluit conform het onderstaande voorstel: 
 

1. Vaststellen van de verhoging van de begroting GGD Drenthe 2022 in verband met de 
uitvoering van het verbeterplan informatieveiligheid en privacy en deze verhoging te 
verwerken in de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.  
De verhoging is als volgt gespecificeerd; 

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

€ 240.000,=. 
2. Voor de dekking van de jaarlast 2022 te besluiten het rekeningresultaat 2021 hiervoor aan te 

wenden. 
 
 De heer Meijer meldt dat het AB VRD conform bovenstaande heeft ingestemd. 
 
8. Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2023 - 2026 

De voorzitter geeft een korte inleiding. VRD en GGD hebben conform de Drentse aanpak 
gehandeld, de GGD heeft de rondes langs de raden gedaan, ontwikkelingen en plannen 
toegelicht en de concept begroting als zienswijze aan de raden voorgelegd.  
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De algemene tendens van de zienswijze geeft aan dat de raden akkoord gaan met het voorstel 
om de uitbreiding van de zorg- en leefomgeving m.b.t. de omgevingswet als additionele taak aan 
te bieden.  
 
De heer Kox vult aan dat het de eerst keer was dat de ronde zo is gelopen, het even zoeken was 
en alle partijen de procesgang zullen gaan evalueren. Vanuit de GGD zal intensiever inhoudelijk 
contact worden onderhouden met de ambtenaren en zal de cyclus weer worden opgestart om 
de raden regelmatig naar de GGD te laten komen. 
Naar aanleiding van het gelopen proces, heeft de heer Turksma meekregen dat de raad het 
prettig vindt om op tijd over nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd te worden en men e.e.a. niet 
pas in de begroting tegenkomt. De heer Turksma vindt het goed om te horen dat, dat wordt 
opgepakt. 
 
Met betrekking tot additionele taken meldt de heer Turksma het prima te vinden dat deze taken 
aan de voorkant worden ontwikkeld, maar dat gemeenten hier in alle vrijheid beslissingen over 
kunnen nemen. Indien het geen wettelijke taak is, ligt er ook geen verplichting om dit bij de GGD 
neer te leggen. De heer Turksma is er ook geen voorstander van dat additionele taken 
vervolgens ‘automatisch’ basistaken worden. 
 
De heer Smit geeft aan het goed te vinden om de raden veelvuldig mee te nemen. Hij vraagt zich 
af in hoeverre de opmerkingen van de gemeenten, met name over datagericht werken, in de 
begroting worden doorgevoerd en in hoeverre er nog meer additionele punten in de begroting 
staan. De heer Kox geeft aan dat de opmerkingen in de zienswijzen met de betrokken 
ambtenaren en ICT zullen worden besproken en stelt voor een rapportage aan het AB te geven 
van de voortgang, waarin ook de punten uit de zienswijzen mee worden genomen. 
 
De heer Wekema geeft aan dat de gemeente Noordenveld niet tegen datagedreven werken is, 
maar men zich afvraagt of het nu het moment is om dit te prioriteren. De heer Kox meldt dat, 
gezien de crisis en ook gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, de timing ook bij de GGD een 
worsteling is. Daarom wordt ook gezamenlijk met de VRD opgetrokken om continuïteit te 
kunnen borgen. Het AB van de VRD is al akkoord gegaan met het voorstel. 

 
Op de vraag van de heer Luinge of de argumentatie op de zienswijzen in de beleidsbegroting op 
worden genomen, geeft de heer Meijer aan hoe de procesgang loopt. De concept begroting 
wordt ter zienswijze naar de raden gestuurd. Na kennis te hebben genomen van de zienswijzen 
volgt een voorstel van het DB, wat te doen met de zienswijzen, aan het AB. Alsdan volgt het 
besluit van het AB. Bij instemming van het AB wordt de begroting met opleggende brief 
aangeboden aan de raden met daarin uitleg over hoe met de zienswijzen is omgegaan.  
 
Met betrekking tot de opmerking ‘….dat het aantal preventiemaatregelen dat wordt genomen in 
de gemeenten over het algemeen slechter is dan wordt aangenomen.’ vraagt de heer Luinge of 
bekend is om welke gemeenten dit gaat. De heer Kox meldt dat dit bekend is, maar er eerst 
zorgvuldig met de betreffende gemeenten verder overleg zal volgen. Preventie is een wettelijke 
taak, maar de ervaring is dat sommige gemeenten daar anders naar kijken. De GGD wil met 
tailormade informatie gaan kijken naar de gemeenten en advies uitbrengen. Het is aan de 
gemeenten wat ze met het advies gaan doen.  
De voorzitter geeft aan dat dit in lijn ligt met hetgeen er qua organisatieontwikkeling voor de GGD 
is afgesproken, zijnde meer naar de preventiekant en het versterken van de adviesrol en 
monitoring. 
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De heer Kox stelt voor om hier in september nader over te praten en de komende periode ook het 
inhoudelijk debat aan te gaan, opdat er een dialoog gaat ontstaan tussen raden, AB en GGD. 
 
De voorzitter kijkt uit naar de evaluatie van de Drentse aanpak. Tevens geeft de voorzitter aan 
dat met de ontwerpbegroting ook is geprobeerd rust te brengen door aan te geven dat dit dan 
ook de opgaven voor de komende jaren zijn, behoudens loon- en prijscompensatie. Als het AB 
akkoord gaat met de begroting zal dit ook zo worden gecommuniceerd naar de raden. 
 
De heer Ririhena stelt voor om, op weg naar 2024, een beargumenteerd voorstel voor te leggen 
m.b.t. de opname als basistaak van de gezonde leefomgeving en omgevingswet, opdat de Raden 
een goede afweging kunnen maken. De voorzitter geeft aan de aanbeveling mee te nemen. 
 
De heer Luinge geeft aan akkoord te gaan, zij het met de aantekening of datagericht werken een 
vraag vanuit de gemeenten is of een aanbod vanuit de GGD. De heer Kox meldt, dat er in een 
aantal gemeenten al data initiatieven zijn o.a. met CMO Stamm, waar ook mee wordt 
samengewerkt. Als GGD mag je soms best voorgaan in initiatieven omdat er in de data 
slimmigheden zitten die ons helpen bij de zorg die wordt verleend. We kunnen beter focussen en 
wijkteams kunnen bijvoorbeeld zo slimmer werken. We hebben nadrukkelijk de samenwerking 
met de VRD gezocht, omdat die eigenlijk met hetzelfde vraagstuk zitten.  
 
Het AB besluit de beleidsbegroting conform vast te stellen. In de begeleidende brief aan de raden 
wordt aangegeven: 
1. Uitbreiding zorg- en leefomgeving m.b.t. omgevingswet wordt additionele taak; 
2. Zien tot 2026 geen nadere uitzettingen, behoudens loon- en prijscompensaties; 
3. Nadere onderbouwing wat datagericht werken en informatieveiligheid gaat brengen. 
 
De heer Ririhena stelt voor om datagericht werken te agenderen voor een volgende 
bestuursvergadering en dit ambtelijk samen voor te bereiden. De heer Kox geeft aan dit mee te 
nemen en stelt voor dit ook in een themabijeenkomst aan de orde te laten komen. De heer 
Meijer vult aan dat vanuit het AB ambtenaren overleg dit ook is geagendeerd met de vraag om 
vanuit de GGD het initiatief te nemen.  
 
Onder dankzegging concludeert de voorzitter dat de begroting is vastgesteld en deze aan de 
provincie en de gemeenten kan worden verstuurd. 
 
Besluit | Het AB besluit conform het onderstaande voorstel: 

 
1. Vaststellen beleidsbegroting GGD Drenthe 2023, inclusief meerjarenbegroting 2023 – 2026. 

 
9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Sluiting 
 De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering. 
 
 
Concept verslag : 11 juli 2022 
Verslag vastgesteld : 24 oktober 2022 


