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Vastgesteld Verslag Algemeen Bestuur 
           
Bijeenkomst : Vergadering Algemeen Bestuur  
Datum : maandag 24 oktober 2022 
Plaats : GGD Drenthe 
 

Aanwezig: 
De heer R. Wanders -  gemeente Emmen - voorzitter  
De heer B. Luinge - gemeente Aa en Hunze - lid 
De heer A. Smit - gemeente Assen  - vice-voorzitter 
De heer J. Slomp -  gemeente Coevorden -  lid  
De heer M. Turksma - gemeente De Wolden - 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 J.T. Boonstra -  gemeente Westerveld - 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 A. Huijing-Van Tongeren - gemeente Borger-Odoorn -  lid 
De heer M. Tuit - gemeente Hoogeveen  - lid 
Mevrouw J. Bos -  gemeente Meppel -  lid 
 

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
De heer Ririhena deelt mee de vergadering om 15.00 uur te moeten verlaten. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

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

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Uitgaande stukken 
De uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

5. Mededelingen 
 
Schriftelijke mededelingen, naar aanleiding hiervan 
 
3. Meldpunt Centrum Sexueel Geweld 
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De heer Ririhena wil graag weten waarom het meldpunt CSG verhuist en wat dit betekent voor 
de inlooppunten. De heer Kox meldt dat Groningen stopt met het meldpunt en het meldpunt los 
staat van de inlooppunten. 
 
4. Woo- en informatieverzoeken 
Naar aanleiding van de vraag van de heer Smit over beschikbare menskracht voor de 
afhandeling van de verzoeken, geeft de heer Kox aan dat het nu nog volstaat maar voor de 
toekomst meer inzet zal vragen. De heer De Jong vult aan dat er met de gemeenten nog 
gekeken wordt naar de compensatiegelden die er vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld en 
waar de GGD ook aanspraak op kan maken. 
 
De voorzitter vraagt aandacht voor het niet in het kader van een Woo-verzoek al openbaar 
maken van gegeven adviezen van de GGD aan de gemeente, indien dit nog ter besluitvorming bij 
de gemeente ligt. De heer Meijer geeft aan, dat dit wordt bewaakt. 
 
6. Benoeming programmadirecteur publieke zorg en dienstverlening 
Op de vraag van de heer Luinge of dit een nieuwe functie betreft, geeft de heer Kox aan dat het 
geen nieuwe functie betreft. De functies van de managers zijn anders genoemd en geordend. 
 
De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
Mondelinge mededeling: 
 
Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) 
De heer Kox geeft aan dat er stukken ontvangen zijn van het LFI voor het bestuur. Deze worden 
doorgestuurd. Het betreft een grote beweging die ingaat bij een volgende pandemie. We 
kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept en zijn bereid om e.e.a. toe te lichten. 
 

6. Terugkoppeling overleggen AB-ambtenaren 
De heer Meijer geeft een terugkoppeling van de bijeenkomsten. Voorafgaand aan de 
bestuursvergaderingen vindt er altijd overleg plaats met de ambtenaren. De wens is om 
intensiever met elkaar aan de voorkant informatie te delen, zodat zij hun adviserende rol 
richting de AB-leden nog beter kunnen invullen en de GGD nog beter zicht krijgt op wat er in de 
gemeenten speelt.  

 
Op 12 december a.s. vindt er een introductiebijeenkomst plaats voor de ambtenaren die met 
een GGD aandachtsgebied te maken hebben. De heer Kox vraagt of deze informatie al door is 
gekomen bij het AB. Het AB geeft aan, dat dit nog niet bij iedereen bekend is. 

 
7. Mentale gezondheid in Drenthe 

14.00 uur m.b.t. agendapunt 7 komen ter vergadering: 
Mevrouw K. Speekhout / De heer J. Korsten / Mevrouw M. van Dijk / Mevrouw M. Jonker / 
Mevrouw M. de Boer / Mevrouw E. Huisman / Mevrouw B. Wepster / Mevrouw H. Puttenstein / 
Mevrouw S. Buurma. 

 
De heer Kox geeft een korte inleiding waarna diverse presentaties worden gegeven m.b.t. het 
thema mentale gezondheid. 
 
In de discussie die daarop volgt geven de AB-leden aan de problematiek goed te herkennen en 
zich hierover ook zorgen te maken. Diverse vragen komen daarbij op:  
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- Hoe verhoudt zich het aanbod van psychische hulp in de provincie t.o.v. landelijk; 
- Hoe bereiken we jongeren als ze geen gebruik maken van de gebruikelijke kanalen; 
- Wat is de rol van sociale media bij deze problematiek; 
- Wat moeten we doen om hier oplossingen voor te vinden; 
 
Het AB is van mening dat dit thema nader geëxploreerd moet worden en terug moet komen op 
de agenda van de volgende vergadering van het AB, ter verdere verduidelijking en verdieping.  
 
Mevrouw Speekhout dankt het AB voor de gegeven tijd en hoort graag van het AB of deze wijze 
van themaverdieping voldoet of dat het aanpassing behoeft. Voorts laat zij weten dat de 
adviseurs van de GGD de gemeenten kunnen helpen bij het e.e.a. in beeld brengen. Het AB geeft 
aan de gekozen werkwijze zeer op prijs te stellen.  
 
Onder dankzegging van de voorzitter, verlaten de deelnemers de vergadering. 
 

15.00 uur | de heer Ririhena verlaat de vergadering, alsmede de deelnemers m.b.t. agendapunt 7. 
  
8. Impact wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen op o.a. Drentse afspraken P & C cyclus 

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp in het DB aan de orde is geweest en besloten is om 
met het DB VRD op te nemen welke reactie te geven richting de VDG. 

 
9. Vergaderplanning 2023 
 De vergaderplanning 2023 wordt vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 

De heer Kox wil graag input van het AB m.b.t. welke thema’s met elkaar te delen en hoort 
tevens graag als men individueel inhoudelijke input nodig heeft. 
 

11. Sluiting 
 De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering. 
 
 
Concept verslag : 24 oktober 2022 
Verslag vastgesteld : 19 december 2022 


