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6. Financieel

6.1 Terugkoppeling optimaliseren overheadkosten
Voorstel: te beslissen
1. Kennis te nemen van de terugkoppeling van de inventarisatie en van de ingezette acties om de
bedrijfsprocessen en overhead te optimaliseren.
Advies: conform voorstel

6.2 Werkbegroting 2019 Toezicht Kinderopvang
Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van de werkbegroting Toezicht Kinderopvang en de verschillen t.o.v. de
vastgestelde begroting 2019.
Advies: Voor kennisgeving aannemen.

6.3 Financiële verordening
Voorstel te beslissen:
1. Vast te stellen van de bijgevoegde financiële verordening GGD Gelderland-Zuid 2019.
Advies: De financiële verordening GGD-Gelderland-Zuid 2019, indien mogelijk, nog niet vast te stellen,
omdat er nog inhoudelijke vragen onbeantwoord zijn.
7. Veilig Thuis

7.1 Toekomst van het Routeeroverleg
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de notitie over het routeeroverleg en het geschetste dilemma.
2. Instemmen dat Veilig Thuis met partners (waaronder het VHH, de politie e.a.) in gesprek gaat om
hen kritisch mee te laten denken het goede uit het routeeroverleg te behouden in de nieuwe werkwijze
en randvoorwaarden te stellen om de wettelijke termijn voor de veiligheidsbeoordelingen te halen.
3. De directeur Veilig Thuis opdracht te geven om het proces (incl. de gefaseerde start in goede
samenwerking met de partners) nader vorm te geven.
4. Een notitie van bevindingen (incl. een werkbegroting), gevolgd door besluitvorming over het
routeeroverleg te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 27 juni a.s. en ter kennisname te sturen
aan de stuurgroep Veiligheidshuis en AB van de Veiligheidsregio.
Advies: Instemmen met de punten zoals gesteld onder beslispunt 1, 2 en 4. NIET instemmen met
beslispunt 3.

7.2 Stand van zaken Rekenkamerrapport Grip krijgen op Veilig Thuis

Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van de ontvangen brieven van de gemeenten Geldermalsen, Beuningen en van de
Gezamenlijke Rekenkamers betreffende het rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis .
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2. In te stemmen met de voorgestelde conceptreactie van het AB aan de gemeente Geldermalsen (nu:
West Betuwe).
Advies: conform voorstel.
9. Governance-code DPG Bijgevoegd
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de governance code DPG – GGD Gelderland-Zuid.
Advies: conform voorstel.
10. Stand van zaken huisvesting GGD, locatie Nijmegen
Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken huisvesting GGD, locatie Nijmegen.
Advies: Kennisnemen van de stand van zaken en de GGD Gelderland-Zuid ten behoeve van een
transparant proces te vragen om:
- een chronologisch overzicht van de planning van de te nemen stappen in de bouw;
- een inhoudelijk chronologisch overzicht van de momenten waarop het AB betrokken wordt bij
de (financiële) besluitvorming dienaangaande;
- een periodieke update van de voortgang van de nieuwbouw.
11. Stemgewicht AB 2019
Voorstel te beslissen:
1. Vast te stellen van het Stemgewicht Algemeen Bestuur 2019, conform bijlage.
Advies: conform voorstel
12. Samenstelling DB / installatie DB
Voorstel te beslissen:
1. Het installeren van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit minimaal vier andere leden, naast de
voorzitter, uit het Algemeen Bestuur.
Advies: conform voorstel

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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