RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regeling:

GGD Hollands Noorden

Rapporteurs:

Marcel Sanders, Marga Mulder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acties:
A. Voorbespreking 16 februari van stukken voor AB vergadering van 17 februari 2016.
Hierbij waren aanwezig Ben Blonk en Marloes Baars (beleidsmedewerker Samenleving).
De diverse stukken waaronder het ambtelijk advies, etc zijn ons ter beschikking gesteld. De
stukken worden verder niet behandeld in de commissie Samenleving.
Bevindingen:




Het is realistisch dat het college op 5 jan cf de kaderbrief 2017 heeft gekozen voor een
indexering van de begroting voor 2017 met 1,92% . Dit is cf de lijn van de overige
gemeenten binnen de Kop van NH en West Friesland. Alkmaar kiest hierin de 0 lijn. De
kosten hiervan zijn - exclusief veilig thuis - voor Schagen 27000 euro. Dit bedrag kan
binnen de begroting van Schagen opgevangen worden door het wegvallen van de
bijdrage aan de mobiliteitspool GGD.
Er wordt naar gestreefd om de behandeling van de begroting cf de agenda’s van RRC-NK
en de afzonderlijke raden tijdig aan te bieden. De kaderbrief 2017 wordt voorbereid
door de ambtenaren, gaat dan naar het college en de raad. De begroting en de
kaderbrief kunnen verwacht worden in April.



Nav landelijk onderzoek door Jeugdzorg tezamen met de inspectie voor de
Gezondheidszorg bij Veilig Thuis zijn er aan aantal aandachtspunten geconstateerd, die
door de GGD vervolgens snel zijn/worden opgepakt. Positief daarbij is dat NHN op 18 van
de 24 indicatoren positief scoorde, Utrecht scoorde met 20 van de 24 indicatoren het
beste. Een van de verbeterpunten is o.a. de 24/7 bereikbaarheidsdienst van de
vertrouwensarts. De GGD gaat evt alternatieven onderzoeken en vervolgens mogelijk
een kostenraming aan de gemeenten voorleggen



Het project” Opsporing en herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met hepatitis B en
C”. Na het project “Vietnam tussen de tulpen” in 2011 heeft er geen evaluatie

plaatsgevonden. Nu de behandelingmethodes sterk verbeterd zijn, komen er meer
mensen voor in aanmerking. Nav een oproep van het RIVM in 2014 heeft de MDL arts
Michael Klemt van het hepatitisbehandelcentrum in het medisch centrum Alkmaar
samenwerking gezocht met de GGD, omdat zij beschikken over een archief van personen
met hepatitis die sinds 1999 zijn aangemeld. Deze personen krijgen de mogelijkheid om
zich weer te laten onderzoeken en indien nodig te laten behandelen.
Vervolgacties:


Gb

Advies aan de raad/commissie:


Verslag voor kennisneming aannemen
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