Verslag
Reguliere vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid d.d. 30 maart 2016,
van 13.30 – 16.30 uur (vergaderzaal Noord, Drie Decembersingel 50, Blerick).
Aansluitend aan de reguliere vergadering zal een werkvergadering van de
BC GGD worden gehouden, hiervoor ontvangt u een aparte agenda.

Presentielijst is bijgevoegd
agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Algemeen
A1
Opening en mededelingen.

A2

Verslag van de vergadering BC GGD
d.d. 17-02-2016.
Voorstel:
Vaststellen verslag.

A3

Ingekomen/verzonden stukken:
E-mail i.v.m. behalen HKZ-certificaat.

Besluit
M. Smitsmans heet de heer R.
Verheul (portefeuillehouder
gemeente Leudal) welkom
binnen de BC GGD. De heer
Verheul volgt de heer Van den
Beuken op.
Vastgesteld met aantekening: de
heer Peeters (Venray) verzoekt
om aanwezigheid op verslag te
vermelden.
BC GGD heeft kennis genomen
van bericht en vraagt T van
Lieshout om complimenten over
te brengen aan medewerkers en
management met het behalen
van dit resultaat.

Ter kennisneming / hamerstukken
B
-Ter besluitvorming
C1
Reglement van orde BC GGD.
Voorstel:
Het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de Bestuurscommissie
GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
vaststellen conform bijgevoegd concept.

Ter bespreking
D1
1e Resultaten jongerenmonitor 2015
(presentatie M-J Aarts).

Vastgesteld met aantekening:
Artikel 6 lid 1: 10 dagen wordt
gewijzigd in 10 werkdagen. Met
deze wijziging kan het
Reglement wordt vastgesteld.
Reglement komt daarmee niet
nog een keer terug ter
vaststelling in de BC GGD.
N.a.v. de presentatie volgt
discussie in BC waarbij volgende
afspraken worden gemaakt:
1. GGD doet voorstel hoe om te
gaan met openbaarheid van
schoolrapportages rondom
jongerenmonitor. Voorstel
wordt geagendeerd voor een
volgende BC GGD.

agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Besluit
2. Opstellen gemeenteinformatiebrief waarin het
proces rondom de
jongerenmonitor wordt geduid
en gemeenten worden
geïnformeerd over de
landelijke dag van het pesten
(19 april). Brief wordt namens
DB verzonden.
3. Opstellen persbericht met
daarin regionale resultaten
jongerenmonitor 2016
rondom pesten. Publicatie op
19 april. RIVM presenteert
dan landelijke uitkomsten
rondom thema pesten.
4. Overall (regionale) uitkomsten
jongerenmonitor worden in
het najaar geagendeerd voor
de BC GGD ter informatie.
5. DB leden BC GGD
overleggen met gedeputeerde
Van Rijnsbergen over
concrete pilotprojecten in de
regio. V. Tax heeft met
gedeputeerde gesproken over
mogelijke pilot rondom
cyberpesten. Mogelijk kan dit
thema regionaal worden
opgepakt.

D2

Achtergrond en proces volwassenen-/ouderenmonitor 2017
(presentatie F. Hamers).

N.a.v. de presentatie volgt korte
discussie in BC waarbij volgende
afspraken worden gemaakt:
1. De thema’s (vragenlijst)
worden ter informatie
verstuurd aan de leden van de
BC GGD. Deze thema’s zijn
ambtelijk opgehaald.
2. De resultaten komen in de
zomer van 2017 beschikbaar,
en zullen dan in ieder geval
ambtelijk worden besproken in
de vorm van duidingsbijeenkomsten (verschillende
beleidsterreinen,
ketenpartners en GGD
schuiven aan, afhankelijk van
wensen gemeenten).

agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Besluit
3. Overall (regionale) uitkomsten
volwassenen-/ouderenmonitor 2017 worden in de
zomer 2017 gepubliceerd en
gepresenteerd voor de BC
GGD ter informatie en
bespreking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2016,

De ambtelijk secretaris

de voorzitter

