Besluitenlijst algemeen bestuur Openbaar Lichaam Gezondheid
9 juli 2021
Locatie: Stadhuis Almelo, digitaal uitgezonden voor belangstellenden
Tijd: 09:00 – 10:00
Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: C. Bruggink (Hengelo)
Lid: C.M.E. Duursma (Dinkelland)
Lid: M. Paters (Twenterand)
Secretaris: S. Dinsbach (Openbaar Lichaam Gezondheid)
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
E.J.F.M. van Mierlo (Almelo) (technisch voorzitter t/m agendapunt 2)
J. Nods-Koster (Enschede)
A.R. Peppelman (Haaksbergen)
J.H. van den Dolder-Soeten (Hellendoorn)
P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
A.J. Prins (Losser)
B. Beens (Rijssen-Holten)
E.C. Zinkweg-Ankoné (Oldenzaal)
H.M.N. Berning-Everlo (Tubbergen)
J.J.A. ter Keurst (Wierden)
Afwezig
M. Velten (Borne)
R.G.H. (Rob) Christenhusz (Oldenzaal), vervangen door E.C. Zinkweg-Ankoné
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1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Omdat de vergadering in het Stadhuis van Almelo plaatsvindt, is de heer Van Mierlo bereid gevonden
de eerste vergadering van het AB van het Openbaar Lichaam Gezondheid voor te zitten, totdat er een
nieuwe voorzitter gekozen is.
De heer Christenhusz heeft zich afgemeld en laat zich vervangen door mevrouw Zinkweg. De heer
Velten heeft zich afgemeld en wordt niet vervangen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
2. Verkiezing voorzitter en leden dagelijks bestuur
Toelichting:
Op 8 juli 2021 is de regeling Regio Twente gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Gezondheid
(in de gemeenschappelijke regeling genoemd: Openbaar Lichaam Gezondheid). Omdat de taken en
bevoegdheden van de gewijzigde regeling zich focussen op gezondheid, hebben de meeste colleges
andere collegeleden aangewezen als lid in het algemeen bestuur. Daarom moest in de eerste
vergadering een voorzitter en een dagelijks bestuur (2 leden) gekozen worden. Op 1 juli 2021 is aan
alle AB-leden gevraagd om voor 8 juli kenbaar te maken of zij zich willen kandideren voor één van de
vacante functies. Voor het voorzitterschap hadden zich twee personen gemeld: mevrouw Nods en de
heer Bruggink. Voor het DB-lidmaatschap hadden zich vier personen gemeld. Mevrouw Duursma,
mevrouw Nods, de heer Bruggink en de heer Paters. Omdat er meer kandidaten zijn, dan er functies
beschikbaar zijn, is een stemprocedure in deze vergadering noodzakelijk. De stemprocedure is vooraf
gedeeld met het algemeen bestuur en is gebaseerd op het “Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur”. Ter vergadering is uit het
algemeen bestuur een stembureau benoemd, bestaande uit mevrouw Prins, mevrouw Van den Dolder
en de heer Peppelman. Zij waren verantwoordelijk voor het verzamelen en tellen van de stemmen en
het bepalen van de uitslag. Alvorens tot stemming over te gaan, hebben de kandidaten hun
kandidaatstelling gemotiveerd.
Besluit:
Na de stemprocedure wordt de heer Bruggink door het algemeen bestuur gekozen als voorzitter, met
8 van de 13 uitgebrachte stemmen.
De heer Paters wordt gekozen als DB-lid, met 13 van de 13 uitgebrachte stemmen
Mevrouw Duursma wordt gekozen als DB-lid met 11 van de 13 uitgebrachte stemmen.
De nieuwe voorzitter en de nieuwe DB-leden worden gefeliciteerd door het algemeen bestuur. De
heer Van Mierlo draagt daarna de voorzittershamer over aan de heer Bruggink.
3. Intrekken verordening op de bestuurscommissies
Toelichting op het voorstel:
De GR Gezondheid start op 8 juli 2021. De bestaande Regeling Regio Twente wordt aangepast.
Daarmee blijven de onderliggende verordeningen, mandaten en regels van toepassing. Een van de
uitgangspunten van de veranderopdracht was om aantoonbaar minder bestuurlijke tafels te hebben. In
dat kader is afgesproken dat in de GR Gezondheid geen bestuurscommissies meer zijn, maar alleen
een AB en DB. De Verordening op de bestuurscommissies 2016 zoals vastgesteld door het AB op 23
juni 2016 kan daarmee worden ingetrokken.
Voorstel:
1. De Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 in te trekken.
Besluit:
Conform
4. Statnotitie uitgangspunten GR Gezondheid
Toelichting op het voorstel:
Op 10 juni 2021 stemde het AB in het de integrale bestuurlijke eindtoets, waarmee de
veranderopdracht van Regio Twente kon worden afgerond. Onderdeel hiervan is de vorming van één
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organisatie voor GGD, OZJT en VTT met gastheerschappen voor Samen 14 en Kennispunt, waarbij
alle onderdelen hun herkenbaarheid blijven behouden. De GR Gezondheid start op 8 juli 2021. Er
zullen veel zaken veranderen voor alle betrokkenen. Zowel bestuurlijk en ambtelijk vanuit de
gemeenten, als voor de medewerkers van het openbaar lichaam GR Gezondheid. De bestuurlijke
aansturing gaat van twee bestuurscommissies, een AB en DB terug naar alleen een AB en DB.
Daarnaast biedt dit de kans om meer te focussen op de inhoud van de verschillende onderdelen en
waar mogelijk meer op elkaar af te stemmen. Het nieuwe DB en nieuwe AB kunnen hiermee na de
zomer aan de slag. Voor deze samenwerking is geen blauwdruk beschikbaar. De samenwerking
GGD, VTT, OZJT, Samen14 en Kennispunt is uniek in Nederland en er bestaat geen handboek voor,
naast de wettelijke kaders, hoe de samenwerking het best ingericht kan worden. Het betekent dat de
betrokkenen samen op ontdekkingstocht moeten en samen gaan leren wat het best werkt, voor de
samenwerking en ook voor de inhoud. Wat delen de betrokkenen samen en waarin kan men elkaar
versterken? Dit vraagt om enerzijds het goede gesprek en anderzijds de flexibiliteit van eenieder om
dingen uit te proberen en te accepteren dat niet alles direct op rolletjes verloopt. Ondertussen gaat de
praktijk gewoon door en worden wel besluiten gevraagd van DB en AB. Daarom wordt voorgesteld om
in te stemmen met een voorlopige werkwijze, om samen van start te gaan. Daarnaast wordt
voorgesteld het DB de opdracht te geven een proces uit te werken hoe de samenwerking verder te
kunnen ontwikkelen en op stoom te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Voorstel:
1. In te stemmen met de voorlopige werkwijze van bestuurlijk overleg in de GR Gezondheid
zoals opgenomen in de startnotitie;
2. Het dagelijks bestuur de opdracht te geven om een proces uit te lijnen om de samenwerking
verder vorm te geven.
Besluit:
Conform
De heer Van Mierlo vraagt om in de verdere uitwerking de waterscheiding in begroting tussen
verplichte en vrijwillige taken heel helder te maken.
De heer Peppelman zou graag in de uitwerking van de nieuwe structuur iets terug willen zien van de
oude structuur daar waar het gaat over het faciliteren van het goede gesprek tussen de 14
gemeenten.
Mevrouw Prins ziet het terugbrengen van de bestuurlijke drukte als een grote stap voorwaarts en
complimenteert alle betrokkenen met dit resultaat.
5. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter besluit met de oproep om er samen iets moois van te maken. Hij sluit de vergadering om
10:00 uur.
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