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2. (Presentatie) Toezicht Wmo
Voorstel te beslissen
1. Kennis nemen van het jaaroverzicht Wmo-toezicht 2018
2. Kennis nemen van het aangepaste toetsingskader Wmo toezicht
Advies
1. In aanvulling op het jaaroverzicht verzoeken om aanvullend advies op de punten:
- PGB- en 2e follow-up onderzoek
- Inzetten thematisch onderzoek
2. Voor kennisgeving aannemen.
5. Financieel

5.1 Adviesrapport Jaarrekening 2018 en Begroting 2020
Voorstel te beslissen
1. Kennis te nemen van het advies van de adviesfunctie over de concept jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de GGD
2. Het advies van de adviesfunctie – evenals de zienswijze van de deelnemende gemeenten – te
betrekken bij de besluitvorming van het AB op 27 juni over de concept jaarstukken 2018 en
concept begroting 2020.
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met voorgestelde werkwijze.

5.2. Jaarstukken 2018
Voorstel te beslissen
1. Kennisnemen van de concept jaarstukken en de accountantsverklaring
2. Vaststellen van de concept jaarstukken 2018
3. Instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van €
.
, voor de extra gemaakte kosten voor Veilig Thuis
4. Instemmen met de aanvulling van de algemene reserve met €
.
, om tot de streefnorm van het weerstandsvermogen te komen.
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met vaststelling met uitzondering van het genoemde onder punt 4.
3. Instemmen met aanvulling algemene reserve.
4. Niet instemmen met de aanvulling van het weerstandsvermogen tot de streefwaarde van
100%.

5.3 Programmabegroting GGD 2020

Voorstel te beslissen
1. Vaststellen van de programmabegroting 2020
Advies
Conform zienswijze zoals verstuurd d.d. 22 mei 2019 aan GGD Gelderland Zuid.
Veilig Thuis
Niet akkoord Meerkosten in de toekomst opnemen in een risicoparagraaf
Gezondheidsmakelaar
Niet akkoord - Inzet als maatwerkvoorziening
- Aandringen op tijdig inzicht op aanstaande veranderingen zodat daarop kan worden geanticipeerd.
Nieuwbouw Nijmegen
Akkoord
Uitgaande van scenario 2
Indexering 2,94%
Akkoord
Forensische Geneeskunde Akkoord
Rijksvaccinatieprogramma Akkoord
Toezicht Kinderopvang
Niet akkoord Inzicht vereist over opbouw van tariefstelling GGD
Gelderland-Zuid

5.4 Treasurystatuut
Voorstel te beslissen
1. Vaststellen van het bijgevoegde herziene Treasurystatuut GGD Gelderland Zuid 2019
Advies
1. Instemmen met vaststelling Treasurystatuut.

5.5 Financiële verordening
Voorstel te beslissen
1. Vaststellen van de bijgevoegde herziene financiële verordening GGD Gelderland Zuid 2019
Advies
1. Instemmen met vaststelling financiële verordening. Met dien verstande dat de strekking van
artikel 4 nog wijzigt na vaststelling van de nieuwe GR.
6. Veilig Thuis

6.1 Inhuur Veilig Thuis
Voorstel te beslissen
1. Kennisnemen van de omvang van de flexibele schil (inhuur) van Veilig Thuis
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen.

6.2 Routeeroverleg
Voorstel te beslissen
1. Kennisnemen van de ontwikkelingen pilot Routeeroverleg
2. N.a.v. de pilot Routeeroverleg besluiten over de toekomstige vorm en inrichting van het Routeeroverleg.
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen.
2. Houd bij de totstandkoming van de toekomstige vorm van het Routeeroverleg aandacht voor
een reële werkbegroting.
Addendum 21 juni
Voorstel:
1. In te stemmen met de nieuwe werkwijze per 1 juli a.s.
2. De betaling van Veilig Thuis aan de gemeente Nijmegen voor het routeeroverleg per 1-7-2019
stop te zetten.
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3. Hangende het kostprijsonderzoek in juli en augustus a.s. de overige uitzetting te verwerken in
de begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 die structureel doorwerkt naar de begroting 2020
e.v.
Advies:
1. Instemmen met het invoeren van de nieuwe werkwijze per 1 juli 2019.
2. Instemmen met het stopzetten van de betaling aan de gemeente Nijmegen voor het routeeroverleg. Niet a priori instemmen met de in dit beslispunt opgenomen doorrekening van de
uitzetting van kosten. Onduidelijkheid bestaat met name over de volgende zaken:
a. Waarvoor betaalden wij Nijmegen €
.
en is het logisch dat deze kostenpost automatisch één op één overgaat naar Veilig Thuis?
b. Is het logisch dat gemeenten de kosten dragen voor deelname aan Veilig Thuis van politie, JBG en regieteam? Behoort dit niet ook tot hun wettelijke opdracht?
c. De doorrekening van de extra inzet van
uur meerwerk tegen een tarief van
€
82,- per uur is niet transparant (temeer daar een deel van de verrijking van de melding door administratieve krachten wordt verricht).
3. Instemmen met het voorstel om de kostenuitzettingen te verwerken in een onderbouwde begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 met een structurele doorwerking naar de begroting 2020
e.v.

6.3 Maandcijfers VT maart/april 2019
Voorstel te beslissen
1. Kennisnemen van de problemen om productiecijfers uit Regas te halen
2. Kennisnemen van de maandcijfers maart en april 2019 Veilig Thuis
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen
2. Voor kennisgeving aannemen.
7. Nieuwbouw GGD, locatie Nijmegen
Voorstel te beslissen
1. Kennisnemen van de voortgang proces nieuwbouw Nijmegen
Advies
1. Voor kennisgeving aannemen met dien verstande dat na vaststelling van de Zomernota 2019
door de gemeente Nijmegen een planning en financieel overzicht wordt verwacht.
8. Vergaderschema 2020
Voorstel te beslissen
1. Instemmen met het vergaderschema 2020
Advies
1. Instemmen met voorgestelde planning.
Disclaimer
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent
dat de individuele inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de
meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt
volstaan met een afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.
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