BESLUITENLIJST
Reguliere vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid d.d. 17 februari 2016.

agendapunt

Onderwerp en voorstel:

Algemeen
1.
Opening en mededelingen.

Besluit
-

-

- Verzonden stukken:
Brief inzake elektronische
gegevensoverdracht JGZ.

1a.

M. Smitsmans opent
vergadering en heet
wethouder V. Tax (Venlo)
welkom. Zij volgt vanaf 1
maart 2016 R. Testroote
op als portefeuillehouder
Gezondheid en daarmee
als lid BC.
T. van Lieshout meldt dat
HKZ audit GGD loopt.
S. Willems geeft korte
toelichting op
ontwikkelingen rondom
Zika virus. In Nederland
is infectie met Zika virus
alleen vastgesteld bij
mensen die het virus in
het buitenland hebben
opgelopen. Verspreiding
van het Zika virus binnen
Nederland is onwaarschijnlijk omdat de
verantwoordelijke
muggen in Nederland
niet voorkomen.

Brief is voor kennisgeving
aangenomen.

Rijksvaccinatieprogramma en verplichtingen Vanuit het RIVM wordt een
voor de gemeenten per 01-01-2018.
toelichting gegeven op de rol en
Presentatie door mw. Koevoets (regiomanager RIVM).
taak van gemeenten in de
organisatie van het
Rijksvaccinatieprogramma per
01-01-2018. Om de koppeling
met de JGZ te behouden wordt
de gemeente formeel
verantwoordelijk voor het feitelijk
zetten van de vaccinaties.
Daartoe wordt ook in de wet
vastgelegd dat het RVP en de
JGZ altijd door dezelfde partij
uitgevoerd moeten worden. Ook
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agendapunt

2.

3.

Onderwerp en voorstel:

Verslag van de vergadering BC GGD
d.d. 09-12-2015
Voorstel: vaststellen verslag
Voorstel verordening op de Bestuurscommissie
GGD.
Voorstel: Instemmen met voorstel aan het AB
om de verordening vast te stellen conform
bijgevoegd concept.

4.

Voorstel reglement van orde op de
Bestuurscommissie GGD.
Voorstel: Vaststellen van het reglement
conform bijgevoegd concept.

5.

WKO.
Voorstel: Instemmen met voorstel
aanpassingen WKO zowel op inhoud, als op de
samenhangende normuren. Exclusief
toepassing prijsindexering begroting 2016.

Besluit
wordt vastgelegd aan welke
kwaliteitseisen de uitvoering
dient te voldoen. De financiering
zal hierdoor deels vanuit de
rijksbegroting en deels vanuit het
gemeentefonds plaatsvinden. De
voorgestelde wijzigingen zullen
voor de uitvoering van het RVP
in de regio Limburg-Noord naar
verwachting niet leiden tot grote
veranderingen.
Conform voorstel vastgesteld.

Akkoord met aantekening:
Door gemeenten Roermond,
Gennep en Venlo zijn
opmerkingen gemaakt.
Verordening wordt indien van
toepassing aangepast en ter
vaststelling aangeboden aan het
AB.
Akkoord met aantekening:
Reglement wordt aangepast
overeenkomstig de opmerkingen
gemaakt bij de Verordening op
de BC GGD en ter vaststelling
voorgelegd in de eerstvolgende
BC GGD.
Akkoord met aantekening:
- Toegezegd wordt dat de
GGD uiterlijk begin
september 2016 de
tarieven WKO 2017 ter
besluitvorming voorlegt
aan gemeenten. Dit
i.v.m. vaststellen
legeskosten gemeenten.
- Toegezegd wordt dat een
overzicht wordt gemaakt
van de door de
gemeenten gehanteerde
leges rondom WKO.
Conform verzoek van Venlo en
Roermond wordt tijdens de
vergadering een overzicht
uitgereikt van de geraamde
inspecties 2016 per gemeente
en de financiële consequenties
daarvan. Deze bijlage is bij dit
verslag gevoegd.
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agendapunt

Onderwerp en voorstel:

6.

Rondvraag en sluiting.

Besluit
-

-

De vergadering dankt R.
Testroote voor zijn inzet
voor de BC GGD.
De vergadering verzoekt
T. van Lieshout om
namens de BC GGD ook
woord van dank over te
brengen aan oud lid BC
GGD J. van den
Beuken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2016,

De ambtelijk secretaris

de voorzitter
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