
 

 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR  

6 juli 2022 
 

 

Nr Agendapunt  Besluit:  

1 Opening en vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De vergadering wordt live gestreamd. De vergadering 

kan ook worden teruggekeken via de website 

www.ggdhn.nl 

   

2a Aanwijzing leden dagelijks 

bestuur 

De aanwijzing van leden van het DB wordt uitgesteld 

naar de volgende vergadering.  

 

2b  Aanwijzing voorzitter algemeen 

en dagelijks bestuur 

De aanwijzing van de voorzitter van het AB en DB 

wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.  

 

3a Vaststellen verslag en 

besluitenlijst vergadering d.d. 9 

maart 2022 

 

Het verslag en de besluitenlijst van 9 maart 2022 

worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

3b Vaststellen verslag besloten 

vergadering d.d. 9 maart 2022 

Het verslag van de besloten vergadering van 9 maart 

2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De geheimhouding wordt opgeheven.  

 

4a Ingekomen stukken / stukken ter 

informatie 

De ingekomen stukken / stukken ter informatie 

worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4b Mededelingen De directeur doet mededeling over:  

- Vertrek Brede Centrale Toegang bij GGD HN 

- Inspiratiesessie Gezonde Leefomgeving op 27 

oktober 2022 

- Oproep GGD-en aan kabinet om te investeren in 

preventie 

- Brandbrief GGD-en over tekort aan forensisch 

artsen 

- stand van zaken GGiD 

 

4c Stand van zaken Covid-19, 

opvang vluchtelingen Oekraïne en 

Monkeypox 

Het AB neemt kennis van de stand van zaken op de 

diverse onderwerpen.  

  

5a Vaststellen Jaarrekening en 

Programmaverantwoording 2021 

GGD Hollands Noorden  

Het AB besluit tot:  

1. Vaststellen van de Jaarstukken 2021 

2. In te stemmen met de resultaatbestemming en 

het positieve resultaat van € 90.000 tot te voegen 

aan de algemene reserve 

http://www.ggdhn.nl/


3. In te stemmen met het aanhouden van de 

bestemmingsreserve Corona ad € 284.000 

4. De Jaarstukken 2021 na vaststelling aan te bieden 

aan de provincie Noord-Holland 

5. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de 

besluitvorming 

 

5b Vaststellen Programmabegroting 

GGD Hollands Noorden 2023 

Het AB neemt een gewijzigd besluit:   

1. Vaststellen van de Programmabegroting  GGD 

Hollands Noorden 2023;  

2. De meerjarenraming 2023-2026 vast te stellen. 

 

6 1e Burap 2022 GGD Hollands 

Noorden  

 

De 1e Burap GGD Hollands Noorden vast te stellen.  

7a Voorstel tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

GGD Hollands Noorden  

 

Het algemeen bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de gewijzigde tekst van de 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 

Noorden in verband met fusie Dijk en Waard en 

de crisisfunctie Jeugd;  

2. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 

GGD Hollands Noorden aan te deelnemers 

(gemeenten) ter besluitvorming aan te bieden;  

3. In te stemmen dat de crisisfunctie Jeugd ook met 

een dienstverleningsovereenkomst voor de 

gemeente Uitgeest uitgevoerd kan worden, indien 

deze gemeente daarom verzoekt.  

 

7b Financiering taakuitbreiding Veilig 

Thuis met crisisfunctie Jeugd 

 

Het algemeen bestuur neemt een gewijzigd besluit:  

1. De notitie Financiering taakuitbreiding Veilig 

Thuis met crisisfunctie jeugd vast te stellen. 

2. Het voorstel Financiering taakuitbreiding Veilig 

Thuis met crisisfunctie jeugd, op het punt van de 

verhoging van de bijdrage, aan te houden en te 

agenderen voor het AB van november 2022 

waarbij het volgende integrale voorstel wordt 

voorgelegd: 

In te stemmen met : 

a. De deelnemersbijdrage structureel te 

verhogen met de werkelijke kosten voor de 

taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie 

jeugd met ingang van 1 januari 2023. Met de 

gemeente Uitgeest een 

dienstverleningsovereenkomst af te sluiten 

voor crisisfunctie jeugd. 

b. De deelnemersbijdrage structureel verhogen 

met projectbudget innovatie en 

doorontwikkeling ten bedrage van € 40.000. 

c. De eenmalige bijdrage voor ontwikkel-

/implementatiekosten voor de integratie van 



crisisfunctie jeugd in VT met € 120.000 

rekening te brengen bij de deelnemende 

gemeenten. De afrekening van werkelijke 

kosten worden uiterlijk 15 februari 2023 bij 

gemeenten in rekening gebracht. 

d. De deelnemersbijdrage te verdelen volgens 

de huidige verdeelsleutel op basis van het 

aantal inwoners.  

e. De regeling bij VT om risico’s en 

schommelingen op te vangen eveneens toe te 

passen op de taakuitbreiding van de 

crisisfunctie jeugd.  

3. Niet eerder dan na goedkeuring van het algemeen 

bestuur tot definitieve gunning over te gaan.  

 

8 Voorstel overheveling financiering 

prenataal huisbezoek door JGZ 

 

Het algemeen bestuur neemt een gewijzigd besluit 

om:  

1. De notitie Overheveling financiering Prenataal 

huisbezoek door de JGZ vast te stellen 

2.   In te stemmen met: 

a. het factureren van € 109.927 voor de 

uitvoering van de wet PHB JGZ in 2022 

b. het verhogen van de deelnemersbijdrage JGZ 

0-4 in 2023 met € 195.574 en jaarlijks 

indexeren conform de uitgangspunten voor 

loon- en prijsindexatie bij de 

programmabegroting 

 

9 Voorstel aanbesteding 

accountantsdiensten 2022 

 

Flynth Audit B.V. de opdracht te verlenen voor de 

accountantscontrole van de boekjaren 2022 en 2023, 

met een optie voor een jaarlijkse verlenging tot en 

met uiterlijk boekjaar 2025.  

 

10 Presentatie regionale uitrol van 

113 Zelfmoordpreventie / 

Supranet community 

 

Het AB neemt kennis van de presentatie. De 

presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.  

 

10 Rondvraag en Sluiting De voorzitter en directeur staan stil bij het feit een 

aantal leden vandaag voor het laatst aanwezig is.  

De voorzitter sluit de vergadering.  

  

 

  

 

 

 

 

 


