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Bijlage 1 

Bijlage behorende bij de collegenota Annotaties agenda Algemeen Bestuur GGD-ZL 

d.d. 02-07-2021. 

 

Geachte collegeleden, 

Onderstaand treft u de geannoteerde agenda aan voor de vergadering van het Algemeen bestuur 

GGD Zuid-Limburg d.d. 02-07-2021: 

1. Opening. 

 

2. Notulen vergadering Algemeen Bestuur 7 april 2021 

Geen opmerkingen 

 

3. In- en uitgaande post 

Bij de in- en uitgaande post zijn zoals al eerder voor de vergadering van het DB, de correspondentie 

rondom Vangnet OGGZ en de bezuinigingstaakstelling alsmede het bezwaarschrift van de GGD Zuid-

Limburg tegen de bezuinigingen, geagendeerd. Voor zover e.e.a. hier besproken dient te worden, 

kan worden opgemerkt dat het bezwaarschrift in behandeling is en dat hierop een besluit door de 

gemeente Maastricht zal worden genomen.  

Met Vangnet OGGZ zelf zijn gesprekken gevoerd over de invulling van de bezuinigingstaakstelling 

ingaande 2022 waarbij de insteek heeft gelegen op het in stand houden van de basisfunctie van 

Vangnet OGGZ.  

Vangnet OGGZ heeft inmiddels een subsidieverzoek voor 2022 ingediend op basis van de subsidie 

2021. Dat betekent dat dit subsidieverzoek niet volledig gehonoreerd kan worden. 

 

4. Mededelingen 

- Benoeming leden financiële commissie 

- Benoeming bestuurssecretaris 

 

5. Aanbesteding accountant 

In de controleverordening is bepaald dat de jaarrekening van de GGD door een accountant wordt 

gecontroleerd. Aangezien de benoeming van de huidige accountant (EY) afloopt, dient voor de 

periode 2021-2024 een nieuwe accountant te worden geselecteerd. Hiervoor is de GGD gebonden 

aan een aanbestedingsprocedure. De benoeming van de accountant geschiedt door het Algemeen 

Bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt hierbij geadviseerd 

door een werkgroep, welke voor deze aanbestedingsprocedure wordt samengesteld. 

 

De GGD is de afgelopen jaren sterk gegroeid (tevens ook door Corona) maar door de ontvlechting 

van de Regionale Ambulance Voorzieningen per 2023 zal de omvang van de GGD dan weer sterk 

afnemen. Op basis van de huidige omzet zou voor een benoeming van een accountant voor 4 jaren, 

een Europese aanbesteding verplicht zijn, maar per 2023 is dat niet meer aan de orde. Voorgesteld 

wordt derhalve om nu een accountant te benoemen voor een kortere periode (2 jaar) waardoor de 
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uitgebreide Europese aanbesteding niet noodzakelijk is. Per 2023 zal dan een nieuwe aanbesteding 

volgen. 

 

Voorstel dagelijks bestuur: 

In te stemmen met de afwijking voor de procedure benoeming accountant en de termijn te verlagen 

van 4 jaar naar twee jaar. 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

 

6. Vergaderdata Algemeen Bestuur 2022 

Voorgesteld worden de volgende data: 

• Maandag 14 februari 2022 van 09.00-11.30 uur  

• Woensdag 6 juli 2022 van 09.00-11.30 uur  

• Woensdag 28 september 2022 van 09.00-11.30 uur  

• Maandag 28 november 2022 van 09.00-11.30 uur 

 

Voorstel Dagelijks Bestuur: 

Vaststellen van de vergaderdata 2022 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

 

7. Convenant en aanbesteding Forensische Geneeskunde 

In het Algemeen Bestuur van 7 april jl. is gesproken over de ontwikkelingen binnen de forensische 

geneeskunde (FG) en de noodzaak om intensiever te gaan samenwerken met GGD Limburg Noord. 

De forensische geneeskunde staat al jaren onder druk. Om de kwaliteit en continuïteit van de 

forensische diensten (lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg) in de 

toekomst te kunnen blijven garanderen, bundelen de GGD’en de daarvoor benodigde expertise op 

het niveau van de 10 politie-eenheden. GGD Limburg Noord en GGD Zuid Limburg behoren samen 

tot politieregio 10 / Limburg. Door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt voorgesteld de 

governance goed te regelen. 

Om een stabiel en kwalitatief aanbod forensische geneeskunde te kunnen neerzetten hebben de 

DPG’en van beide GGD’en in Limburg opdracht gegeven om een convenant op te stellen waarin 

minimaal personele, financiële en juridische zaken zijn opgenomen en een voorstel voor governance 

wordt gedaan. Dit convenant en het voorstel voor governance ligt ter bespreking voor. 

Ondertekening vindt plaats door de DPG en behoeft geen besluitvorming van het AB. 

 

Medische arrestantenzorg: 

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de nationale politie een deel van de forensisch 

geneeskundige dienstverlening, namelijk de medisch arrestantenzorg (MAZ), nationaal gaat 

aanbesteden. Op 13 juni jl. is de huidige aanbesteding MAZ op Tendernet gepubliceerd. Uit de 

stukken blijkt dat in tegenstelling tot de aanbesteding in 2014, nu wordt aanbesteed op het niveau 

van de veiligheidsregio’s. Limburg wordt daarmee verdeeld in een perceel Noord en een perceel 

Zuid. Desalniettemin hebben de GGD’en in Limburg het voornemen om gezamenlijk in te schrijven 
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op de aanbesteding. Behoud van kwaliteit en continuïteit is reden om intensiever samen te werken 

maar ook aanleiding om gezamenlijk aan te besteden. De inschrijving zal minimaal kostendekkend 

zijn. Penvoerder voor de aanbesteding wordt nog bepaald. 

Het besluit tot inschrijving op de aanbesteding is aan het Algemeen Bestuur. 

 

Indien de gunning niet naar de GGD zou kan kan dit leiden tot kostenstijgingen bij de resterende 

diensten forensisch medische expertise en lijkschouw. 

De werkzaamheden voor de forensisch medische expertise (FME) en lijkschouw zijn vastgelegd en 

toebedeeld aan de GGD’en in Nederland middels een overheidsprerogatief 

 

Voorstel Dagelijks Bestuur: 

- In te stemmen met inschrijving op de aanbesteding Medische Arrestantenzorg van de 

nationale politie.  

- Het Dagelijks Bestuur te mandateren om in voorkomend geval namens het Algemeen 

Bestuur het besluit tot inschrijving te nemen.  

- In te stemmen met een gezamenlijke inschrijving van de GGD Zuid Limburg en GGD Limburg 

Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord) 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

Gezien de negatieve gevolgen voor de dienstverlening GGD en de kostenverdeling indien niet wordt 

ingeschreven voor de aanbesteding, is het een logisch besluit om dit wel te doen om zodoende deze 

diensten te behouden binnen de GGD organisatie. Het mandaat aan het DB is logisch gezien de 

vergaderfrequentie van het AB in relatie tot de aanbestedingstermijnen. 

 

8. Advies BAC VT i.r.t. zorg en veiligheid 

Sinds de onderbrenging van Veilig Thuis bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg in 

2015 is een bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) actief. De focus van deze commissie is 

steeds meer op de bedrijfsvoering komen te liggen. Een taak die formeel belegd is bij het Dagelijks 

Bestuur. Tegelijkertijd komen onderwerpen op de agenda van BAC VT die het bredere spectrum van 

Zorg en Veiligheid in de regio raken. Onderwerpen die bij voorkeur in een breder, regionaal verband 

worden besproken. 

Het Dagelijks Bestuur GGD Zuid Limburg heeft zich in de vergadering van 29 maart 2021 gebogen 

over de vraag of zij, in het licht van bovenstaande ontwikkelingen, in de toekomst nog een rol voor 

de BAC VT zien weggelegd. Het Dagelijks Bestuur heeft daarop opdracht gegeven aan de GGD om:  

- te verkennen wat de juiste vorm is om de P&C-cyclus Veilig Thuis te borgen in het DB en AB 

van GGD Zuid Limburg.  

- te onderzoeken wat nodig is om te komen tot het integreren van de inhoudelijke thema’s 

van BAC VT in een regionale Governancestructuur Zorg en Veiligheid.  

Naar aanleiding van deze verkenning adviseert het Dagelijks Bestuur om:  

- de structuur van de BAC VT aan te houden tot in ieder geval de vergadering van 17 

november 2021. Ter vergadering worden de ontwikkelingen van de commissie Zorg en 

Veiligheid besproken en op basis daarvan het moment bepaald waarop de BAC VT effectief 

wordt ontmanteld.  
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- de bedrijfsmatige beleidselementen onder te brengen bij het Dagelijks Bestuur van GGD 

Zuid Limburg.  

- de inhoudelijke ontwikkelingen die om betrokkenheid/afstemming in de keten vragen te 

beleggen bij de commissie Zorg en Veiligheid. 

Voorstel Dagelijks Bestuur: 

In te stemmen met het advies van de BAC VT. 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

 

9. Begroting en jaarrekening 

9.1 Begroting 2022 

De begroting 2022 is voor zienswijze aan de raden van de Zuid-Limburgse gemeenten voorgelegd. 

Het is de taak van het Algemeen Bestuur om de begroting (op basis van de zienswijzen) vast te 

stellen. De zienswijzen zoals ontvangen op het moment van versturen van deze vergaderstukken zijn 

als bijlage bijgevoegd. Een actueel overzicht wordt nog de dag voor de vergadering aangereikt. 

 

Voorstel dagelijks Bestuur: 

Vaststellen van de begroting 2022 GGD Zuid Limburg. 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

De zienswijze van de gemeente Maastricht geeft geen aanleiding om niet in te stemmen met de 

begroting 2022 maar vraagt om m.n. bij de JGZ extra aandacht te geven aan de kostenontwikkeling 

en de verdeelsleutel. 

 

9.2 Jaarrekening 2020 

Ondanks de vele toezeggingen van de accountant hebben we tot op heden nog steeds geen 

(goedkeurende) controleverklaring bij de jaarrekening 2020 ontvangen. De accountant blijft vragen 

stellen en komt niet tot afwikkeling van de jaarstukken. Op grond hiervan hebben we begin mei 

bestuurlijk, namens de Financiële Commissie, bezwaar ingediend bij de partner “publieke sector” 

van EY. Op grond hiervan hebben nieuwe gesprekken plaatsgevonden. De wijzigingen die naar 

aanleiding van de vele vragen over de jaarstukken hebben plaatsgevonden, zijn alleen cosmetisch 

van aard. 

Een en ander betekent dat de jaarstukken, zoals deze in de vergadering van april jl. zijn besproken, 

niet door het AB zijn vastgesteld. Immers daarbij is het voorbehoud gemaakt dat er voor 1 mei een 

goedkeurende controleverklaring zou zijn. De jaarstukken moeten daarom opnieuw ter vaststelling 

aan het AB worden aangeboden. Het lijkt er nu op dat we omstreeks 1 juli a.s. het traject kunnen 

afronden. Mocht blijken dat tijdens de vergadering van 2 juli de verklaring nog steeds niet is 

ontvangen, zal een schriftelijke ronde ter de vaststelling van de jaarstukken 2020 plaatsvinden. 

 

Voorstel Dagelijks Bestuur: 

De jaarrekening 2020 vast te stellen. 
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Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het Dagelijks bestuur. 

 

10. Fusietraject Ambulancezorg Limburg  

De regionale ambulancevoorziening (RAV) in Zuid-Limburg levert op dit moment nog goede kwaliteit 

van zorg maar is kwetsbaar. Ontwikkelingen en innovaties worden steeds specialistischer en hebben 

nog relatief weinig raakvlakken met de (wettelijke) preventieve taken van de GGD, waardoor de RAV 

als onderdeel binnen een GGD steeds minder vanzelfsprekend wordt. De RAV Zuid-Limburg voldoet 

weliswaar aan de eisen maar is kwetsbaar. Voor RAV Zuid-Limburg, als onderdeel van de GGD, is het 

onmogelijk geworden om zonder schaalvergroting te blijven investeren en te anticiperen op alle 

ontwikkelingen. In Noord Limburg speelt eenzelfde situatie. De afgelopen jaren zijn diverse 

onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden tot fusie van beide RAV’s. 

De beschikbare documentatie en onderzoeksresultaten geven voldoende vertrouwen voor een 

volgende stap: de voorbereiding voor het daadwerkelijk samenvoegen van de beide 

ambulancediensten in Limburg. Ook het Dagelijks Bestuur onderschrijft, op basis van inhoudelijke 

argumenten, het nut en de noodzaak van één organisatie voor ambulancezorg in Limburg. 

Dat heeft echter tot consequentie dat de RAV een private organisatie wordt en dus afgesplitst wordt 

van de GGD. De nieuwe RAV organisatie zal volledig gefinancierd worden vanuit de 

Zorgverzekeringswet. Eventuele frictiekosten komen ten laste van de fusieorganisatie en niet van de 

GR / gemeenten.  

Voor de GGD heeft dat tot gevolg dat een groot deel van de ‘omzet’ van de GGD vervalt en dat de 

GGD organisatie fors zal krimpen. 

Voor de verdere ontwikkeling om te komen tot een nieuwe RAV organisatie wordt het volgende 

bestuurlijke informatie en besluitvormingstraject voorgesteld: 

- Raadsinformatiebrief opdracht uitwerken fusievoorstel juli 2021  

- Uitwerken fusievoorstel zomer 2021  

- Voorgenomen besluit tot fusie (AB) sept 2021  

- Consultatie gemeenteraden (incl.) raadsinfobijeenkomst sept 2021 / jan 2022 

- Besluitvorming fusie (incl. ontvlechting + stichting) febr 2022 

De concept RIB is als bijlage bij de stukken gevoegd. 

 

Voorstel Dagelijks Bestuur: 

- Vaststellen haalbaarheidsonderzoek ‘samengaan ambulancediensten Limburg’. 

- Kennisnemen van memo BDO – advies rechtsvorm en fusietraject.  

- Instemmen met en opdracht geven aan de directie GGD tot het voorbereiden van de fusie 

met stichting Ambulancezorg Limburg Noord.  

- Instemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief  

- Instemmen met het bestuurlijke besluitvormingsproces zoals voorgesteld in de memo 

- Instemmen met het geschetste tijdpad 

 

Advies: 

In te stemmen met het voorstel van het dagelijks Bestuur. 

Gezien de forse consequenties voor de GGD organisatie en de belangen daarin voor de GR/ 

gemeenten dient aandacht gevraagd te worden voor zowel bestuurlijke als ambtelijke actieve 

betrokkenheid bij de (her)inrichting van de resterende GGD organisatie.  
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11. Stand van zaken Covid 

Mondeling. 

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


