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Verslag vergadering Algemeen Bestuur 

Datum: 7 juli 2022 om 13.00 uur, 
Locatie: GGD-kantoor,  
Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 

Volgende vergadering: 
17 november 2022

Aanwezig: W.A. Wormgoor (Berkelland), E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen), 
E.J. Huizinga (Doetinchem), S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-
Oudesluijs (Epe, wnd. voorzitter), S. Hamstra (Ermelo), M. Reckman 
(Harderwijk), F.M. Hospers (Hattem), W. van Ommen (Heerde), W. Goodin 
(Lochem), J.M. Elskamp (Nunspeet), E.E.M. Dusseldorp (Oost Gelre), 
R. Ankersmit (Oude IJsselstreek), P. Wormskamp (Voorst), W.T. Wassink 
(Winterswijk), E. Boswinkel (Zutphen);  

namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke 
gezondheid), H.A. Banus (manager/plv. directeur publieke gezondheid), 
R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris); 

Afwezig: J.C. Wikkerink (Aalten), A. Prins (Apeldoorn), H.J. Groote (Montferland), 
E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), G. Koops (Putten), M. Besselink 
(Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Bronckhorst) 

Verzendlijst: AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij stelt zich voor als de (waarnemend) voorzitter van de 
GGD en deze vergadering. Het algemeen bestuur is voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. 
Mevrouw De Waard ziet vele nieuwe gezichten. Op haar verzoek stellen de aanwezigen zich voor.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verslag vergadering d.d. 7 april 2022 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan: 

actiepunt 2021-07/03 Grip op Samenwerking: komt najaar 2022; 
actiepunt 2021-11-01 Takendiscussie: hiervan resteert de monitoring van GGD NOG Robuust; 
actiepunt 2022-02-01 Jeugdgezondheid: op 14 juni 2022 heeft een positief overleg met 
ambtenaren gezondheid en jeugd plaatsgevonden over het onderzoek van Bureau12 naar de 
uitvoering van jeugdgezondheid door GGD NOG; 
2022-04/01 investeringsbudget GGD-locatie Apeldoorn: komt bij agendapunt 5 terug. 
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Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast. 
 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
a. GGD NOG heeft op 2 juni 2022 besloten op het Wob/Woo-verzoek van de Stichting ICAM d.d. 

15 februari 2022. De (geanonimiseerde) brief en de inventarislijst zijn openbaar gemaakt op de 
website van de GGD. Behalve het verzoek om openbaarmaking van informatie heeft ICAM een 

begin 2021. 
 
b. In een brief d.d. 1 juni 2022 aan de minister van VWS doen de Bestuurlijke adviescommissie 

Publieke Gezondheid (BacPG, overleg van GGD-voorzitters) en GGD GHOR Nederland een oproep 
om op korte termijn structureel te investeren in de versterking van de infectieziektebestrijding 

Het kabinet heeft inmiddels ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit 
Infectieziektebestrijding (LFI). 

 
c. Brief d.d. 16 mei 2022 van de minister van OCW over de maatregelen van het kabinet voor meer 

vrouwen in leidinggevende posities.  
 
d. Brief d.d. 12 mei 2022 van gedeputeerde staten van Gelderland over het Gemeenschappelijk 

Toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen. Het kader wordt betrokken bij het 
opstellen van de komende begroting en begrotingswijzigingen, evenals de handreiking 
Aandachtspunten provinciaal toezicht gemeenschappelijke regelingen 2023 provincie 
Gelderland.  

 
e. Gezamenlijke brief d.d. 29 april 2022 van VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK over de Wet 

open overheid (Woo). Deze is op 1 mei 2022 in werking getreden. Dit najaar gaat de GGD aan de 
slag met de invoering. Sommige onderdelen lopen al. De bepalingen over actieve openbaar-
making zijn nog niet van kracht. 
 
Naar aanleiding hiervan merkt de heer Huizinga namens het dagelijks bestuur (DB) op dat het DB 
nog terugkomt op de kosten van de invoering van de Woo bij de GGD. De gemeenten hebben 
hier ook mee te maken en ontvangen hiervoor middelen van het rijk. De GGD bekijkt de 
consequenties. 

 
f. Op 28 april 2022 hebben de AB-leden ter informatie de brieven ontvangen van GGD NOG en de 

inzet van de forensisch geneeskundige dienstverlening. Zie ook agendapunt 9.a. 
 
g. Brief d.d. 19 april 2022 van de minister van BZK het DB over de wijziging van de Wet gemeen-

schappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022. De GGD is al bezig met voorstellen over aanpassing 
van de begrotingsprocedure (o.a. termijn voor zienswijzen gaat van 8 naar 12 weken). Dit najaar 
komt er voor het nieuwe bestuur een discussienota over de mogelijkheden die de gewijzigde Wgr 
biedt en over de noodzakelijke aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de GGD. 
 
Mevrouw Timmer wijst op een motie die de raad van Brummen heeft aangenomen over 
adviesraden voor raadsleden bij gemeenschappelijke regelingen. Zij vraagt over hoe de motie in 
de besluitvorming bij de GGD kan worden ingebracht.  



 3 

De heer Nijland licht toe dat het DB in de AB-vergadering van 17 november 2022 een 
discussienota wil voorleggen. Hierin kunnen opvattingen en signalen van de gemeenten in 
worden meegenomen.  

 
h. 

bestuur van de Veiligheidsregio VNOG zijn besproken. Het gaat om  
 
 Voorbereiding COVID-19 bestrijding najaar 2022. 

 
 
Het AB neemt kennis van de mededelingen a. t/m h.  
 
 
 
4. Aanwijzing leden dagelijks bestuur 
Mevrouw De Waard licht het voorstel toe. Zij vraagt wie hierover het woord wil. 
De heer Blaauw stelt vast dat de ontstane stilte aangeeft dat de AB-leden akkoord gaan en de 
benoeming bij acclamatie kan plaatsvinden. 
Het AB stemt bij acclamatie in met het voorstel.  
 
 
Het AB besluit: 
1. het aantal plaatsen in het dagelijks bestuur te bepalen op zeven; 
2. 

te wijzen:  
a. uit de subregio Achterhoek: E.J. Huizinga (Doetinchem) en J.C. Wikkerink (Aalten); 
b. uit de subregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: A. Prins (Apeldoorn) en C.M. de Waard-Oudesluijs 
(Epe); 
c. uit de subregio Noord-Veluwe: S.W. Krooneman (Elburg) en M. Reckman (Harderwijk); 

3. voor de volgende vergadering de aanbeveling van het nieuwe DB voor het voorzitterschap en 
plaatsvervangend voorzitterschap, en ook de verdere taakverdeling en vervanging binnen het 
nieuwe DB af te wachten. 

 
 
 
5. 1e Bestuursrapportage 2022 en 5e begrotingswijziging 2022 
Mevrouw Baardman vraagt aandacht voor de extra kosten die de GGD maakt voor de zorg aan 

meerkostenregeling van VWS.  
De heer Schwebke vult aan dat er eind 2022 pas duidelijkheid komt over de vergoeding van de 

De vergoeding zal via de gemeenten verlopen. Bekeken moet nog worden hoe de kosten over de 
gemeenten worden verdeeld. Verder licht de heer Schwebke toe dat de verbouwingskosten op de 
GGD-locatie bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn hoger uitvallen dan geraamd. Het investerings-
budget is bijgesteld, maar de exploitatiekosten blijven binnen de begroting.  
 
Mevrouw Dusseldorp vraagt naar het risico dat de GGD onvoldoende personeel kan vinden voor de 
covid-bestrijding. 
Mevrouw Baardman geeft aan dat dit inderdaad een risico is. De GGD wil dit beperken door een 
minimale multi-inzetbare basiscapaciteit in te richten en door afspraken met uitzendbureaus te 
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maken. Op landelijk niveau heeft dit ook de aandacht. In het nieuwe beleid is zelftesten 
uitgangspunt, zodat voor testen minder personeel nodig is.  
De heer Banus vult aan dat het wel spannend is dat sectoren waar covid personeel vandaan kwam, in 
het nieuwe beleid open moeten blijven. 
 
De heer Hospers vraagt naar de gevolgen van de afgenomen vaccinatiebereidheid.  
Mevrouw Baardman licht toe dat de recente opkomstcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma 
inderdaad licht achteruit lopen, wat een punt van zorg is. Het hangt mogelijk ook samen met het 
algemeen afnemende vertrouwen in de overheid.  
 
 
Het AB besluit: 
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022, met als belangrijkste bevindingen: 

a. de 1e Bestuursrapportage 2022 heeft een sluitend saldo; 
b. alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS; 

2. de 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 
3. extra kredieten beschikbaar te stellen van  182.000 tot een totaalbedrag van  700.000 voor het 

doen van investeringen in 2022. 
 
 
 
6. 

vluchtelingen, als extra inwoners van de regio. Daarnaast heeft de directeur publieke gezondheid ook 
een verantwoordelijkheid bij de toegang tot de zorg.  
 
Mevrouw Goodin vraagt of de GGD ook een inhoudelijke rol in psychosociale zorg heeft.  
De heer Banus licht toe dat de ketenpartners de zorg uitvoeren. Uitgangspunten is dat de huisartsen 

heeft een (preventieve) taak bij de psychosociale zorg voor kinderen.  
 

Mevrouw Baardman zegt dat er signalen zijn dat deze niet zo groot, omdat men het in eigen land niet 
zo gewend is. Zij zegt toe dat zij met nadere informatie komst.  
 
Mevrouw Dusseldorp vindt dat voorlichting erg belangrijk is, ook om het vertrouwen in de 
Nederlandse overheid te bevorderen.  
Mevrouw Baardman bevestigt dit. De jeugdartsen en -verpleegkundigen spelen hierin een 
belangrijke rol.  
 
Mevrouw Ankersmit vraagt of vluchtelingen in particuliere opvang ook worden bereikt. 

staan bij gemeente, zij ook in beeld zijn bij jeugdgezondheid.  
 
 
Stand van zaken bestrijding COVID-19 
Mevrouw De Waard verzoekt om ook de actuele stand van zaken rond corona toe te lichten.  

recente kleine piek in besmettingsgevallen maakt duidelijk dat corona nog niet weg is . VWS heeft de 
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zelftesten de norm, zodat er minder getest wordt via de GGD. De afgelopen tijd heeft de GGD de 

Het Rijk heeft verschillende sectoren gevraagd om plannen met maatregelen tegen corona op te 
stellen. Het ministerie van VWS lijkt hierbij afstand te nemen van de regie hierop. De grootste zorg is 

 
Mevrouw Timmer en mevrouw Dusseldorp wijzen op berichten over de afgenomen werking van 
covid-vaccins.  
De heer Banus licht toe dat er vaccins gericht op de omikron-variant in ontwikkeling zijn. Het is de 
vraag of die tijdig klaar zijn voor het najaar. De huidige vaccins beschermen inderdaad minder tegen 
het veranderende coronavirus.  
Mevrouw Baardman vult aan dat de Gezondheidsraad waarschijnlijk in juli 2022 met een nieuw 
advies over covidvaccinaties komt.  
 
De heer Van Ommeren vraagt of de GGD genoeg personeel kan krijgen voor het vaccineren en hoe 
zicht wordt gehouden op aantallen covidgevallen. 

hangt ook van de omvang van de opdracht af. De maximale landelijke capaciteit is 1,5 miljoen 
vaccinaties per week. Een nadeel voor GGD NOG is dat de jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen 

De heer Banus licht toe dat er nu minder zicht op virus is, omdat nog maar beperkt wordt getest, met 
name voor bijzondere doelgroepen en buitenlandse reizen. Daarnaast geeft onderzoek van 
rioolwater een goed beeld van de ontwikkelingen rond het coronavirus. De heer Banus kan de 
huidige ontwikkelingen niet goed te duiden en denkt dat de verdere ontwikkeling onzeker is.  
 
Mevrouw Elskamp zegt dat begin 2022 medewerkers van jeugdgezondheid onverwachts zijn ingezet 
voor vaccinaties tegen covid. Tegelijkertijd waren er verontrustende signalen over de mentale 
gezondheid van jeugdigen, waarvoor jeugdgezondheidzorg juist van belang is.  
Mevrouw Baardman licht toe dat het doel is zolang mogelijk de reguliere taken voort te zetten. 
Inmiddels is de covidorganisatie beter toegerust om mensen op te leiden. Zij herkent de toename 
van psychosociale problemen bij de jeugd. Daarom wil zij inzetten op veerkracht en weerbaarheid.  
 
 

de regio. 
 
 
 
7. Programmabegroting 2023, 1e en 2e begrotingswijziging 2023 (GGD NOG Robuust en 

Jeugdgezondheid adolescenten) 
 
 
Het AB besluit: 
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de conceptprogrammabegroting 2023 

en op de eerste en tweede begrotingswijziging 2023 en het commentaar van het dagelijks bestuur 
op deze zienswijzen; 

2. de Programmabegroting 2023 vast te stellen; 
3. de eerste begrotingswijziging 2023, over het beschikbaar stellen van middelen voor de realisering 

van het programma GGD NOG Robuust, vast te stellen; 
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4. de tweede begrotingswijziging 2023, over het opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de 
inwonerbijdrage, vast te stellen. 

 
 
 
8. Aanpassen indexering 2023 
De heer Van Ommeren vraagt of de voorgestelde begrotingswijziging per se langs de raden moet.  
Mevrouw De Waard geeft aan dat volgens de regels de raden hierop een zienswijze moeten kunnen 
indienen.  
 
De heer Blaauw stemt niet in met deze indexering. Hij vindt dit nog te vroeg en wil de ontwikkelingen 
afwachten. Hij stelt voor dit voorstel aan te houden en niet aan de raden voor te leggen.  
 
Mevrouw Elskamp wijst op de zienwijze van Nunspeet bij de Programmabegroting, waarin de 
opvatting van de raad van Nunspeet over de indexering is aangegeven. Zij wil het voorstel niet 
voorleggen aan de raden.  
 
De heer Krooneman heeft in de raad van Elburg vragen gehad hoe we erachter komen dat 
gemeenten voldoende worden gecompenseerd voor de kostenstijging in 2023. 
 
De heer Schwebke licht toe dat in het algemeen bestuur afspraken zijn gemaakt over de indexering. 
De zienswijze van Nunspeet komt hier niet mee overeen. Verder geeft hij aan dat in maart 2022 
bleek dat de indexering voor 2023 veel hoger zou uitvallen dan eerder was geraamd. Ambtenaren 

zodat zij dit nog kunnen verwerken in de eigen begroting. Daarbij is wel de kanttekening geplaatst 
dat de GGD het extra geld parkeert en gericht inzet voor de werkelijke kostenstijgingen. Het voordeel 
van dit voorstel is dat GGD niet achteraf met een tekort komt en alsnog kosten in rekening moet 
brengen. Tot slot heeft de indexering ook een doorwerking naar volgende jaren.  
 
De heer Hospers wil graag weten wat effecten zijn op dienstverlening van de GGD als je gewoon 
doorgaat. De keuze kan ook zijn om te proberen de kosten te drukken. 
De heer Schwebke geeft aan dat de kosten van de GGD grotendeels bestaan uit personeelskosten. 
Hiervoor is de cao-ontwikkeling bepalend. 
 
Mevrouw Timmer heeft informatie dat de compensatie van het rijk voldoende is, zodat zij kan 
instemmen met het voorstel om de indexering aan te passen.  
 
Mevrouw Elskamp zegt dat zij op last van de raad naar deze vergadering gaat en het standpunt van 
de raad heeft aangegeven. Als het voorstel naar de raad gaat, dan is het belangrijk dat het voorstel 
goed en duidelijk wordt uitgelegd.  
Mevrouw Boswinkel biedt ambtelijke steun van de gemeente Zutphen aan om een duidelijke 
toelichting te formuleren. 
Mevrouw De Waard wijst erop dat een gemeente altijd de GGD kan uitnodigen voor een toelichting 
in de raad.  
 
Mevrouw Ankersmit bepleit om vroegtijdig te besluiten. Niemand is blij met de verhoging, maar er 

gelegenheid de indexering mee te nemen in de begroting. 
 
Mevrouw Dusseldorp gaat liever met een realistisch voorstel vooraf naar de raad dan dat zij achteraf 
een tegenvaller moet melden. Het voorstel moet wel goed onderbouwd en duidelijk zijn.  
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De heer Krooneman kan instemmen met het voorstel, maar het moet voor de raad klip en klaar zijn 
dat het Rijk met compensatie komt.  
 
Mevrouw Boswinkel neemt de verhoging liever nu mee dan dat achteraf problemen moeten worden 
gemeld.  
 
De heer Huizinga zegt dat in het DB een soortgelijk gesprek is gevoerd als nu in het AB. De keuze is 
afwachten of realistisch begroten. Hij vindt het ook vanuit Doetinchem verstandig de verhoogde 
index zo vroeg mogelijk voor te leggen aan de raden.  
 
Mevrouw De Waard zegt als AB-lid van Epe ook akkoord te gaan. Zij stelt vast dat de vertegenwoor-
digers van Nunspeet en Bronckhorst geacht willen worden te hebben tegengestemd.  
 
 
Het AB besluit: 
1. in te stemmen met voorleggen aan de raden van de aanpassing van de indexering van de 

inwonerbijdrage 2023 naar 5,89%, zoals opgenomen in de 3e (concept)begrotingswijziging 2023; 
2. hierover definitief te besluiten in de AB-vergadering van 17 november 2022, nadat de raden de 

gelegenheid hebben gehad om hun zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2023 naar voren te 
brengen. 

 
 
 
9. Aanbesteding accountantscontrole 
 
 
Het AB besluit: 
1. in te stemmen met de aanbesteding van de accountantscontrole voor de periode 2023-2026 op 

basis van bijgevoegd programma van eisen en de daarin opgenomen planning. 
2. de selectiecommissie samen te stellen uit: 

 
 
9.a. Uitvoering Forensische Geneeskunde Regio Oost 
Mevrouw Baardman licht toe dat forensische geneeskunde landelijk grote capaciteitsproblemen 

(politie)regio, met de uitvoering bij een centrum-GGD. GGD NOG heeft beste papieren om de rol als 
centrum-GGD op zicht te nemen, met vertrouwen van andere GGD. Het is een ingewikkeld traject, 

op randvoorwaarden, waaronder het vastleggen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

organisatie. 

 
Mevrouw Wormgoor vraagt naar de overheadkosten en de keuze voor de locatie Warnsveld. 
Mevrouw Baardman verwacht dat de komst van de forensische taken een relatief voordeel oplevert 
voor de overheadkosten. Als kleine GGD heeft GGD NOG een relatief grote overhead.  
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De heer Banus licht toe dat bij de inzet van de forensische medewerkers wordt gekeken naar hun 

Verder geeft hij aan dat er desgewenst een extra AB-vergadering kan worden gehouden over dit 
onderwerp.  

extra vergadering nodig is om het AB te infomeren of te betrekken.  
 
 
Het AB neemt kennis van het voornemen van GGD NOG om als centrum-GGD te gaan fungeren voor 
de uitvoering van de Forensische Geneeskunde in de regio Oost. 
 
 
 
10. Rondvraag en sluiting 

Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om twee vergaderingen per jaar .  
Mevrouw De Waard verzoekt belangstellenden om zich binnen 10 dagen te melden bij de heer 
Schwebke )1.  
 
Mevrouw De Waard sluit de vergadering.  
 
 
 
  

 
1 Inmiddels zijn aanmeldingen ontvangen van E. Boswinkel (Zutphen) en R. Ankersmit (Oude IJsselstreek). De 
AB-leden van Noord Veluwe is verzocht om iemand aan te wijzen. 
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Actiepuntenlijst 
 
Nr. Onderwerp Wie Gereed 

2021-07/03 Grip op samenwerking: voorstel dashboard 
voor gemeenteraden uitwerken en daarbij de 
in het AB van 8 juli 2021 gemaakte opmer-
kingen meenemen: 
 mogelijkheid bekijken van Achterhoek-

monitor en het Datalab Go Achterhoekse 
gemeenten; 

 eenvoudige en heldere communicatie 
naar gemeenten; 

 wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regeling. 

DB najaar 2022 

2021-11-01 GGD NOG Robuust 
 monitoring en evaluatie van voortgang 

uitvoering AB-besluiten op kosten, 
kwaliteit en kwetsbaarheid. 

DB 2022 e.v. 

2022-04/02 Bij uitwerking begrotingsprocedure na 
wijziging Wgr meenemen hoe nieuw beleid in 
de begroting wordt verwerkt en hoe ziens-
wijzen van de gemeenten worden verwerkt.  

GGD 2e helft 2022 

2022-07/01  discussienota in AB brengen over de 
mogelijkheden van de wijzigingen van 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) en over de noodzakelijke 
aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling van de GGD 

 opvattingen en signalen van gemeenten 
hierin meenemen (zoals motie raad 
Brummen) 

DB  17 nov 2022 

2022-07/02 Invoering Wet open overheid (Woo) bij GGD: 

gevolgen hiervan bekijken. 

DB 17 nov 2022 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-
Gelderland op 17 november 2022,  
 
 
 
 

  
namens de directeur, 
de directiesecretaris,    de voorzitter. 
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