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Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur 

Datum: 7 juli 2022 
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld 

Volgende vergadering:
17 november 2022

1. Opening en vaststelling agenda 

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is voor het eerst 
bijeen gekomen in de nieuwe samenstelling, na de vorming van de nieuwe colleges van 
B&W. 

2. Verslag vergadering d.d. 7 april 2022 

Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

GGD NOG heeft op 2 juni 2022 besloten op het Wob/Woo-verzoek van de Stichting ICAM 
d.d. 15 februari 2022. Behalve het verzoek om openbaarmaking van informatie heeft 

covidsystemen begin 2021. 

In een brief d.d. 1 juni 2022 aan de minister van VWS doen de Bestuurlijke advies-
commissie Publieke Gezondheid (overleg van GGD-voorzitters) en GGD GHOR Nederland 
een oproep om op korte termijn structureel te investeren in de versterking van de 

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.  
Het dagelijks bestuur (DB) komt nog terug op de kosten van de invoering van de Woo bij 
de GGD. De gemeenten hebben er ook mee te maken en ontvangen hiervoor middelen 
van het rijk.  

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

ontstaan bij de inzet van de forensisch geneeskundige dienstverlening. Zie ook 
agendapunt 9.a. 

Brief d.d. 19 april 2022 van de minister van BZK het DB over de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke 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 een discussienota over de mogelijkheden die de 
gewijzigde Wgr biedt en over de noodzakelijke aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling van de GGD. 
De raad van Brummen heeft een motie aangenomen over adviesraden voor raadsleden 
bij gemeenschappelijke regelingen. Toegelicht is dat in de discussienota opvattingen en 
signalen van de gemeenten kunnen worden meegenomen.  

4. Aanwijzing leden dagelijks bestuur 

het dagelijks bestuur aangewezen:  
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a. subregio Achterhoek: E.J. Huizinga (Doetinchem) en J.C. Wikkerink (Aalten); 
b. subregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: A. Prins (Apeldoorn) en C.M. de Waard-

Oudesluijs (Epe); 
c. subregio Noord-Veluwe: S.W. Krooneman (Elburg) en M. Reckman (Harderwijk); 

 in de AB-vergadering van november komt het DB met een aanbeveling voor het 
voorzitterschap en met informatie over de portefeuilleverdeling. 

5. 1e Bestuursrapportage 2022 en 5e begrotingswijziging 2022 

 Het AB heeft kennisgenomen van de 1e Bestuursrapportage 2022, met een sluitend saldo; 

 De gevolgen zijn verwerkt in de 5e begrotingswijziging 2022, samen met een extra 
investeringsbudget 2022, met name voor de verbouwing van de GGD-locatie in Gelre 
ziekenhuizen Apeldoorn  

6. 

 
de regio. De bekostiging van de extra werkzaamheden loopt via de gemeenten.  

 Bij dit agendapunt is ook de Stand van zaken bestrijding COVID-19 besproken. 

7. Programmabegroting 2023, 1e en 2e begrotingswijziging 2023 (GGD NOG Robuust en 
Jeugdgezondheid adolescenten 

 De gemeenten hebben hun zienswijze kunnen geven op de Programmabegroting 2023 en 
op de 1e en 2e begrotingswijziging 2023. Het AB heeft kennisgenomen van de zienswijzen 
en van het commentaar van het dagelijks bestuur hierop. 

 Het AB heeft de Programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 
vastgesteld. 

8. Aanpassen indexering 2023 

 Recente berekeningen geven aan dat de index voor 2023 door prijsstijgingen en inflatie 
uitkomt op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting 2023 is 
gehanteerd (zie agendapunt 7). 

 Het AB heeft ingestemd 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. De vertegenwoordigers van Nunspeet en Bronckhorst willen 
geacht worden te hebben tegengestemd. 

 Nadat de raden hun zienswijze hebben kunnen indienen, beslist het AB definitief in de AB-
vergadering van 17 november 2022. 

9. Aanbesteding accountantscontrole 

 Het AB heeft ingestemd met de aanbesteding van de accountantscontrole voor de 
periode 2023-2026. 

9.a. Uitvoering Forensische Geneeskunde Regio Oost 

 
Geneeskunde toekomstbestendig te organiseren binnen de politieregio Oost-Nederland. 

wordt voor de uitvoering van de Forensische Geneeskunde. De Forensische Geneeskunde 
bestaat uit forensisch medisch onderzoek, medische arrestantenzorg en lijkschouw. 



 3 

10. Rondvraag en sluiting 

 

 

U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD 
Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD (www.ggdnog.nl, klik op 
Professionals, Gemeenten/GGD en gemeenten en dan Vergaderingen). 

 

 

 

 

 

 

 


