
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

 
Regeling:  GGD HN 
Rapporteurs: Marga Mulder-Keij 
Datum:  22 november 2022 

 
 
Voor het Algemeen bestuur (AB) van 30 november 2022.  
 
Aanwezig:  Kelly Dijkshoorn (ondersteuning). 

Marga Mulder-Keij (raadsrapporteur). 
 

Afwezig:   Puck de Nijs Visser(wethouder).  
                                           Menno van Oerle (raadsrapporteur). 
 
Besproken is  het financiële resultaat over de begroting van de GGD over het jaar 2022 er wordt een 
positief resultaat verwacht van €169.000. 
 
De impact van het digitale dossier van de jeudgezondheidszorg (GGID ) is niet meegenomen en wordt 
hoogstwaarschijnlijk ter besluitvorming aangeboden in het AB van 15 maart 2023 in de vorm van een 
begrotingswijziging en als onderdeel van de kadernota. 
 
Ook wat betreft de Corona gerelateerde kosten ad. €284.000 moet nog afgerekend worden met het 
Rijk. Het uitgangspunt is dat alles afgerekend gaat worden. 
Er is nog een bestemmingsreserve achter de hand. 
Afgesproken is dat wanneer alles afgehandeld is de bestemmingsreserve wordt opgeheven en er een 
besluit naar het AB gaat op welke wijze deze gelden worden ingezet (terugbetaald of als dekking 
wordt ingezet)  
 
Stand van zaken Integrale Crisisdienst Jeugd (ICDJ) bij veilig thuis.  
Heeft vertraging opgelopen er is gestart in maart 2021 met een opdracht vanuit de 18 gemeenten. 
- December 2021 plan opgeleverd en besproken met ICDJ  
- Maart 2022 opdracht kwartiermaker. 
- April/ mei 2022 advies overgenomen  
- Hierna problemen in de samenwerking. 
- Juli 2022 tijdelijke stop  
- Project loopt vertraging op door personele bezetting. 
- En in verwachtingen verschillende ziensbeelden. 
- Na overleg neemt veilig thuis het opdrachtgeverschap op zich. 
- ICDJ wordt nu opdrachtnemer. 
- Naar verwachting november 2022 weer op sterkte . 
- Voorbereiding pilot weer opgepakt. 
- 1 Jan 2023 herstart ICDJ - veilig thuis. 
- Fasering zal waarschijnlijk juli 2023 zijn maar hoeft nog niet de eindsituatie te zijn. 
- In werking 1 Januari 2024 
 
Als raadsvolger vind ik dat een zorgelijke situatie die weer veel tijd en geld kost. 
Het lijkt een herhaling van zetten te zijn die in de beginfase niet duidelijk wordt neergezet. 



 
Om positief te eindigen is het goed dat, naast meisjes, ook jongens nu eerder van 13 naar 10 jarigen 
de HPV (Humaan Papilloma Virus) vaccinatie kunnen krijgen. 
 
U kunt deze ter kennisgeving aannemen. 
 
 
Marga Mulder Keij 
Raadsvolger GGD HN 
 


