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BESLUIT

ACTIE

A - Hamerstukken
1.

Vaststellen verslag DB 19 juli 2021

Vast te stellen

Vastgesteld.

2.

Vaststellen agenda en uitnodiging
AB GR gezondheid d.d. 29
september 2021

Vast te stellen

Vastgesteld

3.

Mandaat- en volmachtbesluit
Innovatiefonds Twente

Dit agendapunt in vervolg aan het eind van de DB agenda
plaatsen i.v.m. besluiten die later worden genomen in
deze vergadering en consequenties hebben voor de AB
agenda.
1. Bijgaand mandaat- en volmachtbesluit
IFT/Oost NL vaststellen waarbij de heer J.J.
Beintema met ingang van 9 juli 2021, onder
voorwaarden volmacht en mandaat wordt
verleend:
a. om het aandeelhouderschap van
Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG) in
Innovatie fonds Twente (IFT) en Oost NL

Conform ingestemd, met toevoeging dat er aandacht moet
zijn voor de tijdige communicatie naar het DB.
Het DB vraagt om de heer Beintema uit te nodigen om in
het DB van 6 oktober het dagelijks bestuur te informeren
over de stand van zaken.

De Haan
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uit te oefenen, waaronder de
vertegenwoordiging van OLG in de
algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) en het nemen van besluiten als
aandeelhouder in en buiten vergadering;
b. voor de bevoegdheden in het kader van
de contractuele verhoudingen van
Openbaar Lichaam Gezondheid tot Oost
NL en/of IFT.

4.

Kwartaalrapportage OZJT kwartaal
2 2021 en bijbehorend dashboard

Kennis te nemen van de kwartaalrapportage
OZJT tweede kwartaal 2021, inclusief
bijbehorend dashboard

Conform.

In te stemmen met de bijgevoegde
conceptreactie op de vragen en opmerkingen
uit de Quick Scan

Ingestemd met de volgende opmerkingen :
- DB wil altijd reageren op deze rapporten van de
rekenkamer, ongeacht of de vraag wordt gesteld door
raden.
- In de brief aan de raden staat in de aanhef “door
tussenkomst van het college van burgemeester en
wethouders”. Deze formulering is in het verleden
gekozen in afstemming met de gemeenten. Van het
DB mag deze zin er echter per direct uit, omdat het
niet helder is. Tenzij dit onwenselijke consequenties
heeft. Dit wordt nog uitgezocht.

Het DB bespreekt ook dat dit stuk niet voor het AB wordt
geagendeerd.

B – Bespreekstukken DB

1.

Reactie DB op Quick Scan
verbonden partijen

De Haan
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2.

Spelregels budgetten
bovenregionaal expertisenetwerk
Overijssel

1. Spelregels financiering van
casuïstiekgebonden maatwerkoplossingen
vast te stellen voor 2021
2. 2. Spelregels financiering van ontbrekende
oplossingen in het zorglandschap vast te
stellen voor 2021

Vastgesteld

3.

Regiovisie procesnotitie

Kennis te nemen van proces en planning
Regiovisie Jeugdhulp Twente.

Conform.
Het DB vindt het belangrijk om als 14 gemeenten het
inhoudelijke gesprek met elkaar aan te gaan over dit
belangrijke onderwerp. Voor zowel de raden als de
colleges zijn bijeenkomsten gepland. Een
informatiebijeenkomst in het middagdeel van de
Twentedagen past goed in de behoefte. Het gesprek moet
onder andere gaan over wat je lokaal wilt doen en wat
regionaal. Het moet ook duidelijk zijn waar de regiovisie
niet over gaat.
Vanuit het perspectief van het OLG moet straks helder
zijn bij de besluitvorming waar het AB over gaat en waar
de gemeenten over gaan.

4.

Stand van zaken resttaken
veranderopdracht

Kennis te nemen van de stand van zaken van
de overdracht van taken die vanuit de
veranderopdracht niet meer bij het openbaar
lichaam gezondheid zijn belegd.

Conform
De heer Bruggink deelt de discussiepunten rondom de
overdracht van enkele samenwerkingen, waardoor de
overdracht uiterlijk 1 januari 2022 mogelijk niet wordt
gehaald.

ACTIE
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Mevrouw Dinsbach en de heer Engbers voegen toe dat de
overdracht van de dossiers op deze manier veel tijd kost,
die nu niet aan de opbouw van de nieuwe organisatie kan
worden besteed. De voortdurende onzekerheid zorgt ook
voor onzekerheid bij de medewerkers die de resttaken
uitvoeren. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid.
Mevrouw Dinsbach zal de stagnatie van de overdracht
van enkele dossiers bespreken in het overleg van de
Kring van Gemeentesecretarissen. Als het proces dan
nog steeds stagneert, moet dit onderwerp terug op de
tafel van het DB.

5.

Ontwikkeling Innovatiefonds
Twente

De stand van zaken wordt ter vergadering
mondeling toegelicht.

Besproken bij agendapunt A-3

1. In te stemmen met het agenderen van
bijgevoegd voorstel de vergadering van het
algemeen bestuur van 29 september 2021

Conform.

1. In te stemmen met bijgevoegd voorstel
voor het algemeen bestuur met de

Ingestemd, met zelfde opmerking dat in de brief aan de
raden de toevoeging “door tussenkomst van het college
van burgemeester en wethouders” van dit DB niet moet

Dinsbach

C – Bespreekstukken voor agenda AB

1.

2.

Integrale samenwerkingsagenda
Twente

Voorbereiding procedure
zienswijzen 3 begrotingswijzigingen
2022

Het DB staat ook achter het pragmatisme t.a.v. het
agenderen van dit stuk voor het AB.

De Haan
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2.

3.

4.

5.

3.

4..

Begrotingswijziging
Rijksvaccinatieprogramma

Ondersteuning scholen bij
schoolgezondheidsbeleid

voorgenomen begrotingswijziging voor
Public Health Jeugd vanaf 1 juli 2022.
In te stemmen met bijgevoegd voorstel
voor het algemeen bestuur met de
voorgenomen begrotingswijziging voor het
prenataal huisbezoek vanaf 1 januari 2022.
In te stemmen met bijgevoegd voorstel
voor het algemeen bestuur met de
voorgenomen begrotingswijziging voor de
borging van inkoop & aanbesteding en de
AVG vanaf 1 januari 2022.
Mevrouw Duursma als portefeuillehouder
Publieke Gezondheid en Bedrijfsvoering te
mandateren om namens het dagelijks
bestuur de eventuele zienswijzen van een
reactie te voorzien.
In te stemmen met de bijgevoegde concept
aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden.

BESLUIT

ACTIE

worden opgenomen (zie ook B-1), omdat het DB dit niet
helder vindt.
Het DB wil graag in vervolg bij elk besluit helder hebben
wat de stemverhoudingen zijn. Hoewel dit in de regeling is
opgenomen, is dit niet bij iedereen duidelijk en het helpt
als dit duidelijker in het AB-voorstel wordt opgenomen.

In te stemmen met bijgevoegd voorstel voor
het algemeen bestuur met de
begrotingswijzigingen 2021 voor het RVP.

Conform

In te stemmen met het agenderen van het
voorstel Ondersteuning scholen bij
schoolgezondheidsbeleid Gezonde School-

Ingestemd met de volgende opmerking.

De heer Engbers voegt toe dat het budget vanuit het rijk
voor de uitvoering van deze taak de afgelopen jaren
kostendekkend was. Voor 2021 wordt verwacht dat de
kosten € 60.000,- lager zijn dan het budget.

Dit is geen uitgave waartoe de gemeenten kunnen worden
verplicht. In die zin is het anders dan de voorgaande

De Haan
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aanpak Twente op mentaal welbevinden voor
het AB van 29 september 2021

begrotingswijzigingen. Het is echter een intensivering van
een bestaande taak. Het moet helder zijn in de nota wat
de juridische status is van deze samenwerking en wat het
AB daarover kan besluiten. Indien nodig, moet een
vergelijkbare toevoeging worden opgenomen als in het
AB-voorstel bij agendapunt C-1.

5..

Doorontwikkeling Twents model:
memo oplevering jaar 1 en
adviesnota verkenning
uitvoeringsvarianten

In te stemmen met het informerend bespreken
van dit onderwerp voor het themamiddaggedeelte van de Twentedag d.d. 29
september.

Conform

6.

Hulpstructuur bestuurlijke
processen

1. In te stemmen met bijgevoegd memo met
een hulpstructuur voor de bestuurlijke
processen in de OLG;
2. In te stemmen met het opiniërend
bespreken van dit document in het AB.

Conform.
Het DB vraagt om de stukken voor het AB tijdig aan te
leveren. Nu de aanlevertermijn slechts 2 weken is, kunnen
nazendingen eigenlijk niet meer aan de orde zijn.

ACTIE

De Haan

D – Rondvraag
Mevrouw De Haan deelt op hoofdlijnen de planning van
de Twentedagen 2022 en vraagt of de planning uitgezet
mag worden. Het DB gaat hiermee akkoord. Het DB
verzoekt waar mogelijk rekening te houden met de
verkiezingen.
Mevrouw Dinsbach meldt dat de ontwikkelingen rondom
het GGiD voorzichtig positief zijn. Ze zal hier de volgende
vergadering op terug komen.

De Haan

Dinsbach
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