
 

 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR  

d.d. 30 november 2022 
 

 

Nr Agendapunt  Besluit:  

1 Opening en vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Punt 4 

(aanwijzing lid commissie Basisvoorzieningen) en 

punt 8 (presentatie pandemische paraatheid) komen 

te vervallen. Er wordt een agendapunt Aanpassing 

Normenkader 2022 wordt toegevoegd.  

2a Vaststellen verslag en 

besluitenlijst vergadering d.d. 21 

september 2022 

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering 

van 21 september 2022 worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

2b Vaststellen verslag en 

besluitenlijst vergadering d.d. 2 

november 2022 

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering 

van 2 november 2022 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

3 Mededelingen en ingekomen 

stukken 

 

 

Er wordt mededeling gedaan over de wachttijden van 

de sociale teams. De AB leden krijgen hier nog 

schriftelijke informatie over met aantal vragen. Het 

punt komt volgende vergadering terug.  

Ingekomen stukken: geen opmerkingen.  

4 Aanwijzing lid vanuit algemeen 

bestuur voor de commissie 

Basisvoorzieningen & Fysieke 

veiligheid 

 

Agendapunt is vervallen. 

5 Voorstel tot vaststelling van de 2e 

Burap GGD Hollands Noorden 

De 2e Burap wordt vastgesteld  

6 Voorstel tot actualisatie van de 

financiële verordeningen GGD 

Hollands Noorden 

Het algemeen bestuur besluit om:  

a. Financiële verordening GGD Hollands Noorden 

2022 vast te stellen 

b. Controleverordening GGD Hollands Noorden vast 

te stellen 

c. Treasurystatuut GGD Hollands Noorden 2022 vast 

te stellen 

d. De Kadernota reserves en voorzieningen & 

weerstandsvermogen vast te stellen 

e. De Financiële verordening 2016, 

Controleverordening 2016, Treasurystatuut 2016 

en Kadernota reserves en voorzieningen & 

weerstandsvermogen 2016 (gelijktijdig) in te 

trekken.  

 



7 Stand van zaken integrale 

crisisfunctie jeugd bij Veilig Thuis 

NHN 

 

Het algemeen bestuur besluit om: 

1. In te stemmen dat GGD Hollands Noorden nog 

geen uitvoering kan geven aan de uitvoering van 

de taak crisisfunctie jeugd 

2. De daadwerkelijke uitvoering van de crisisfunctie 

jeugd in de GR in te laten gaan op het moment 

dat het nieuwe contract voor de crisisfunctie 

jeugd met GGD HN in werking treedt, uiterlijk 1 

januari 2024.  

 

8 Voorstel overheveling financiering 

HPV vaccinatie jongens 

 

Het algemeen bestuur besluit om:  

1. De HPV vaccinatie voor 10-jarige jongens toe te 

voegen aan de bijdrage voor het 

Rijksvaccinatieprogramma 

2. In 2022 de verwachte kosten van HPV-vaccinaties 

voor 10-jarige jongens – zijnde € 68.998 - 

eenmalig te dekken vanuit de 

bestemmingsreserve egalisatie RVP 

3. Voor 2023 de bijdrage voor het 

Rijksvaccinatieprogramma structureel te 

verhogen met € 70.585 en jaarlijks te indexeren 
conform de uitgangspunten voor loon- en 

prijsindexatie bij de programmabegroting.  

4. Het totaalbedrag (€ 70.585) te verdelen over de 
gemeenten op basis van de uitkering die 

gemeenten vanaf 2022 gestort krijgen in het 

Gemeentefonds.  

 

9 Presentatie inhoudelijk 

onderwerp: Pandemische 

paraatheid door Sandra Voerman, 

manager Infectieziektebestrijding 

en Leefomgeving 

 

De presentatie komt te vervallen.  

9a Aanvullend besluit Normenkader 

rechtmatigheidscontrole 2022 

 

 

Het algemeen bestuur besluit tot:  

Het toevoegen van ‘Inkoopbeleid GGD Hollands 
Noorden’ aan het op 9 maart 2022 vastgestelde 
Normenkader 2022 

 

10 Rondvraag -  

11 Sluiting -  

 


