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1. Samenvatting voorstel
Op 28 november 2019 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de afwijkende procedure voor de
vaststelling van de jaarstukken 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en
deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en resultaatbestemming GHOR. Deze procedure houdt
in dat het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020 een besluit neemt over deze jaarstukken en
resultaatbestemming. Vervolgens wordt in een schriftelijke ronde onder leden algemeen bestuur
VRHM verzocht in te stemmen met de jaarstukken 2019 GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 7 april 2020 voor finale vaststelling door het
algemeen bestuur RDOG Hollands Midden.
Doelen en resultaat programma GHOR en deelprogramma IZB
Het programma GHOR en deelprogramma IZB hebben de doelen voor 2019 binnen de begroting
2019 uitgevoerd. Het jaarrekeningresultaat voor het programma GHOR bedraagt €51.000,- positief.
De algemene reserve programma GHOR bedraagt op 31 december 2019 €94.000. De
bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG’en)’ is gecreëerd
voor de periode 2020-2023. Op 31 december 2019 bedraagt de bestemmingsreserve
€129.000.
Bestemming resultaat programma GHOR
Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur van de VRHM kennis neemt van het resultaat van
€51.000.
De programmabegroting GHOR is onderdeel van de totale begroting van de RDOG. Aan het
algemeen bestuur RDOG zal worden voorgesteld om het resultaat van €51.000 niet te restitueren
naar deelnemende gemeenten, maar toe te voegen aan de algemene reserve GGD. Deze toevoeging
is de bijdrage vanuit het programma GHOR aan het programma RDOG 2024, dat voor een deel ook
ten goede komt aan GHOR. Deze bijdrage verlaagt de claim op gemeenten voor het programma
RDOG 2024 van de RDOG Hollands Midden.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB vast te stellen en heeft kennis
genomen van het resultaat 2019 voor het programma GHOR.
2. kennis te nemen van het voornemen om het Algemeen Bestuur van de RDOG te vragen om het
resultaat 2019 toe te voegen aan de algemene reserve van de RDOG t.b.v. financiering van het
programma RDOG 2024.
3. Het onder punt 1 genoemde met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
4. Toelichting op het besluit
4.1 Resultaten programma GHOR
4.1.1

Taken

Het programma GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Het programma
bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze tussen het bestuur VRHM en in de regio
werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV Hollands Midden en GGD Hollands Midden over
hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Als netwerkorganisatie heeft GHOR een
spilfunctie tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Deze functie komt tot uiting in haar wettelijke
taak processen in de acute zorg en de publieke zorg tussen verschillende organisaties goed op
elkaar te laten aansluiten tot een soepel werkende keten. Publieke zorg betreft:
Infectieziektebestrijding, Medisch Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen, rampen
en crises en Gezondheidsonderzoek na rampen.
4.1.2

Meerwaarde en missie programma GHOR

De meerwaarde van het programma GHOR voor zorgpartners is de verbinding in het zorgnetwerk
van organisaties en personen, die samen (willen) werken, met als doel: een goede voorbereiding op
crisisbeheersing en aansluiting ervan op de veiligheidsregio. Voor de veiligheidsregio zit de
meerwaarde van GHOR vooral in haar relatie met zorgpartners. Ook kennis van hun processen en de
vaardigheid die kennis te gebruiken voor de geneeskundige hulpverlening is voor de veiligheidsregio
van belang. Kernbegrippen zijn verbinden van de netwerken zorg, veiligheid en bestuur, informatie
delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.
De missie is ‘het verbinden van het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin
samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio’.
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4.1.3

Doelen en speerpunten

Programma GHOR kent de volgende speerpunten in het werkplan 2019:
• Concretisering met zorgpartners van het netwerkgericht samenwerken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
• Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door zorgpartners).
• Deel nemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.
• Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van zorgpartners in de koude, lauwe
en warme fase.
Het werkplan 2019 GHOR is binnen de begroting 2019 GHOR gerealiseerd.
4.1.4

Ontwikkelingen en resultaten zorgnetwerk

ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)
In de tactisch en de bestuurlijk ROAZ-overleggen, waaraan de strategisch adviseur GHOR
respectievelijk DPG deelneemt, is aandacht geweest voor personeelsschaarste en voor verbinding
tussen acute zorg (ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg) en care instellingen (zoals verpleeg- en
thuiszorg).
Coördinatie regionaal griepplan
Zowel landelijk als regionaal geeft het jaarlijkse griepseizoen een behoorlijke impact op de zorg.
Vanaf 2018 heeft GHOR een rol in de coördinatie regionale zorg continuïteit tijdens een griepperiode
op basis van het regionaal griepplan met focus op de griepepidemie, opgesteld in het ROAZ-West
(Veiligheidsregio Hollands Midden en Haaglanden) met zorginstellingen. Het regionaal griepplan
geeft aan wat van de individuele zorgorganisaties wordt verwacht. Dagelijks melden zorginstellingen
dan bij GHOR de capaciteit voor opvang van patiënten. Het is de primaire verantwoordelijkheid van
de zorgpartners de zorgcontinuïteit in de eigen organisaties te borgen. Op basis van de fungerende
wetgeving is ieder verantwoordelijk voor eigen taken. De leden van het Bestuurlijk Regionaal Overleg
Acute Zorg (ROAZ) zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit regionaal griepplan.
Evaluatie van het regionale griepplan heeft plaatsgevonden. Voorbereiding op komende griepperiode
2019-2020 is gestart.
Distributie jodiumprofylaxe
Het plan van aanpak nooddistributie jodiumprofylaxe is nog niet gestart. Oorzaak is het ontbreken van
een eenduidige landelijke lijn op kaders van een plan van aanpak nooddistributie jodiumprofylaxe.
Uitwerking hiervan in de regio Hollands Midden en omliggende regio’s wordt daarom vooralsnog tot
een minimum beperkt. Adviezen van zorgpartners hebben wij ingebracht in de veiligheidsregio.
Netwerkbijeenkomsten
Wij hebben netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor care en cure zorgpartners, waaronder een
bijeenkomst over dilemma’s van zorgpartners bij een ontruiming of evacuatie van de zorginstelling.
De bijeenkomsten zijn gewaardeerd als inspirerend, informatief en leerzaam.
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Verbetering van de informatieketen van zorgpartners
Uitvoering van dit speerpunt 2019 is vertraagd door een vacature informatiemanagement bij GHOR.
In het beleidsplan GHOR 2020-2023 is dit onderwerp als het speerpunt van netcentrisch
samenwerken in het zorgnetwerk voor de komende beleidsperiode opgenomen.
De DPG heeft op 26 juli 2019 de raden van bestuur van ziekenhuizen het belang van netcentrisch
werken geduid.
Samen oefenen met zorgpartners
GHOR heeft voor zorgpartners oefeningen geïnitieerd en georganiseerd, waarbij alle GHORcrisisfunctionarissen van de hoofdstructuur en backoffice GHOR hebben meegedaan. Het doel is
zorgpartners te stimuleren om hun crisisteams op strategisch en tactisch niveau te oefenen en te
leren van elkaar. Deze wisselwerking nodigt uit om zoveel mogelijk te anticiperen op wensen van
zorginstellingen in de voorbereiding op crisisomstandigheden.
4.1.5

Ontwikkelingen en resultaten veiligheidsnetwerk

Beleid GHOR 2020-2023
In 2019 heeft actualisatie van het GHOR-beleid 2017-2020 in samenwerking met de veiligheidsregio
plaatsgevonden. Als één van de vijf taken van de Wet veiligheidsregio’s is het GHOR-beleid nu
integraal onderdeel van het regionaal beleidsplan ’Samenhang in taken’.
Advisering vergunningverlening evenementen
Uit de evaluatie in 2019 over de multidisciplinaire samenwerking is vastgesteld dat men positief is
over deze samenwerking, de kwaliteit van de adviezen en het opvolgen daarvan door organisatoren
van evenementen. Ook uit het klantwaarderingsonderzoek van 2019 blijkt dat vergunningverleners
van gemeenten in de regio zeer positief zijn over contact met en adviezen van GHOR (gemiddelde
waardering 8,5).
GHOR voldoet aan alle operationele prestatie afspraken m.b.t evenementen advisering. Voorbeelden
waarbij geadviseerd is over de te nemen maatregelen bij risicovolle evenementen zijn diverse
schaatstochten, festiviteiten rond Koningsdag, marathon Leiden en diverse najaar feesten in de regio.
GHOR betrekt hierbij het advies van RAV en GGD. Alle adviezen zijn op tijd verstrekt.
Het aantal B+- en C-evenementen waarbij gekozen wordt voor de risico-aanpak blijft fluctueren. Voor
deze categorie evenementen blijkt een juiste jaarplanning van de te verstrekken adviezen lastig.

Tabel: Advisering door GHOR
Categorie

2017

2018

2019

Regulier: A en B-

250

249

244

Risicovol: C en B+

46

52

52

Totaal

296

301

296
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Risicobeheersing en planvorming
GHOR heeft samengewerkt met de veiligheidsregio en advies gevraagd aan zorgpartners met
betrekking tot het gezamenlijk adviseren over bestemmingsplannen en dossiers op het gebied van
ruimtelijke ordening, zoals de Rijnlandroute. GHOR heeft inbreng geleverd aan alle multidisciplinaire
werkgroepen van de veiligheidsregio. Andere voorbeelden van projecten waaraan GHOR heeft
bijgedragen zijn het programma waterveiligheid, project stationstunnel Leiden en risicoduiding van
aanbrengen zandsuppletie Katwijk. Ook heeft GHOR bijgedragen aan de multidisciplinaire
rampbestrijdingsplannen en/of informatiekaarten Akzo Nobel, asbestincidenten, Keukenhof,
voorbereiding veiligheidsregio op Brexit, extreem geweld en herziening van het convenant partners
RWS.
Bestuurlijke rapportage ‘voorbereiding zorgnetwerk’
De bestuurlijke rapportage voor het bestuur VRHM is voorbereid over voorbereiding van de zorgketen
op hun taken in de geneeskundige hulpverlening. Rapportage vindt conform afspraken met het
bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden plaats in 2020.
4.1.5

Ontwikkelingen en resultaten crisisorganisatie GHOR

Inzetcriteria GAGS
Vanaf 1 december 2018 zijn aangepaste inzet- en alarmeringscriteria van toepassing voor de GAGs.
Deze operationele functie kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke
stoffen (chemisch, biologisch, radioactief en/of nucleair) betrokken zijn. De gewijzigde inzetcriteria
leiden tot een uniforme werkwijze in Zuid-Holland. De in 2018 vernieuwde inzetcriteria Geneeskundig
Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn geëvalueerd en voldoen.
Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)
Voor alle GHOR-crisisfuncties zijn ook dit jaar veel trainingen zowel monodisciplinair (zorgpartners)
als multidisciplinair (veiligheidsregio) opgezet en uitgevoerd. OTO van crisisfunctionarissen GHOR is
volgens planning van de veiligheidsregio en GHOR-planning uitgevoerd. Afgesproken evaluaties zijn
gehouden. Deelnemers zijn tevreden over de aanpak. De groeiende vakvolwassenheid van
crisisfunctionarissen GHOR is doorgezet.
In 2019 heeft GHOR deelgenomen aan drie oefendriedaagsen van de veiligheidsregio. Deze
multidisciplinaire oefeningen zijn gericht op het overleg in de warme fase op tactisch-operationeel
niveau. Dit jaar zijn de oefeningen in de eigen veiligheidsregio gehouden, op realistische
risicolocaties met reële scenario’s.
Op de mogelijkheid binnen de veiligheidsregio zelf regie te nemen op eigen ontwikkeling in de
crisisfunctie is door crisisfunctionarissen GHOR positief gereageerd. Aan scholingen en trainingen in
VRHM-verband wordt door crisisfunctionarissen GHOR in voldoende mate deelgenomen.
In 2019 zijn twee nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig geworven en opgeleid.
Inzetten
Het aantal inzetten in 2019 is 157, waarvan 12 met GRIP (ten opzichte van 245 in 2018, met 6
inzetten GRIP). Alle inzetten zijn door GHOR geanalyseerd en desgewenst monodisciplinair
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geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2019 werkt de veiligheidsregio volgens een nieuwe manier van leren
van evalueren. GHOR levert één van de acht multidisciplinaire inzet-evaluatoren.
4.1.6

Ontwikkelingen en resultaten GHOR-bureau

Het GHOR-bureau is opnieuw geslaagd voor de jaarlijkse audit van het
kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2015 norm. Vanaf 1 juni 2019 werkt GHOR als
een zelforganiserend team. Een nieuwe functie is die van strategisch adviseur GHOR. Zij adviseert
de DPG op strategisch niveau en zorgt voor terug koppeling naar het GHOR-team.
4.2 Deelprogramma IZB
4.2.1 Taken van IZB
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij onder andere
voor deze taak een GGD in stand houdt. Aan deze taak zijn in de Wet publieke gezondheid (Wpg) 41
artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de
bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals op de bestrijding van
een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat
(Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een
infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).
Het deelprogramma IZB wordt uitgevoerd door GGD Hollands Midden, onderdeel van RDOG
Hollands Midden.
4.2.2 Doel deelprogramma IZB
Met het deelprogramma IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg
en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg. Beleidsuitgangspunten zijn missie
en visie RDOG Hollands Midden en de begroting 2018 van het deelprogramma IZB. Het doel is het
voorkomen van infectieziekten, het bestrijden en tegengaan van verspreiding van opgetreden
infectieziekten en het signaleren van nieuwe infectieziekten. Het beoogd maatschappelijk effect is dat
inwoners in de regio Hollands Midden zo gezond mogelijk blijven, doordat infectieziekten in de regio
Hollands Midden mogelijk worden voorkomen, dan wel worden bestreden.
4.2.3 Speerpunt deelprogramma IZB
Speerpunt is het voldoen aan een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB volgens de landelijke VISI
2 norm. VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking met VNG, VWS,
RIVM en GGD GHOR Nederland is deze formatienorm afgesproken waaraan een regio moet voldoen
om de taken van de infectieziektebestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren.
4.2.4 Ontwikkelingen en resultaten
GGD Hollands Midden ziet een stijging in 2019 ten opzichte van 2018 van het aantal verplichte aantal
meldingen in het kader van de Wpg, onder meer veroorzaakt door een stijging in de meldingen van
kinkhoest. GGD Hollands Midden heeft 146 meldingen van instellingen in het kader van artikel 26 van
de Wpg. Dit is een toename van bijna 40% t.o.v. 2018. Samen met een landelijke werkgroep is een
scholingsplan voor infectiepreventie in verpleeghuizen opgesteld. Ook is een format gemaakt voor
audits in verpleeghuizen waarmee verpleeghuizen de kwaliteit van hun infectiepreventie in beeld
kunnen brengen. Er wordt nu gewerkt aan een regionaal scholingsplan voor verpleeghuizen.
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In november 2019 is een vermoeden van Lassakoorts (A-ziekte) bij GGD Hollands Midden gemeld. In
overleg tussen het RIVM, de behandelaar, het EMC en de GGD is het beleid afgestemd en tweemaal
diagnostiek verricht. Beide keren is het monster negatief gebleken en is de verdenking ontkracht. Kort
na deze melding is een van Lassakoorts verdachte patiënt vanuit het AMC overgeplaatst naar het
LUMC. Helaas is deze patiënt kort na het vaststellen van Lassakoorts overleden. GGD Hollands
Midden heeft na aanleiding van dit geval meerdere contacten in de monitoring opgenomen.

Meldingen infectieziekten in het

2018

2019

0

0

371

436

kader van de Wpg
Categorie A uit de Wpg
Categorie B2 en C uit de Wpg

4.1 Financiën
4.2.1 Programma GHOR
Het jaarrekeningresultaat voor het programma GHOR bedraagt €51.000 positief. De realisatie van het
programma is als volgt:

Tabel: Overzicht lasten en baten 2019 programma GHOR per taakveld
x €1.000

07. Algemene en overige uitkeringen (BPI)

Baten

Lasten

Realisatie

Begroting

2019l

2019

Verschil

1.999

0

1.999

1.999

0

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

-1

1

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1

1.365

-1.364

-1.506

142

2.000

1.365

635

492

143

0

0

0

0

0

2.000

1.365

635

492

143

16

600

-584

-492

-92

2.016

1.965

51

0

51

Subtotaal voor mutatie reserves
0.10 Mutatie reserves
Programma GHOR
Ondersteuning organisatie (overhead)
Programma GHOR plus overhead

Hieronder is het overzicht opgenomen van baten en lasten 2019 voor het programma GHOR,
onderverdeeld naar economische categorieën.
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Tabel: Overzicht lasten en baten 2019 programma GHOR naar economische categorieën.
x €1.000
Salarissen en sociale lasten

Realisatie 2019
incl. overhead

Overhead

Realisatie 2019 excl.
overhead

Begroting 2019 na
wijziging

Verschil

1.415

457

958

810

-148

Tijdelijk personeel

26

0

26

244

218

Overige personeelslasten

34

18

16

46

30

1.475

475

1.000

1.100

100

Kapitaallasten

69

12

57

56

-1

Huisvesting

40

0

40

42

2

Organisatiekosten

368

110

258

278

20

Materialen

1

0

1

1

0

Voorzieningen

0

0

0

0

0

Kosten meldkamer

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

Lasten vorig boekjaar

12

3

9

30

21

Subtotaal personeelslasten

Subtotaal overige lasten

490

125

365

416

51

Lasten

1.965

600

1.365

1.516

151

Gemeenten BPI

0

1.999

0

1.999

1.999

Gemeenten overig

0

0

0

0

0

Derden

12

11

1

9

-8

Zorgverzekeraars

0

0

0

0

0

Rijk

0

0

0

0

0

Baten vorig boekjaar

5

5

0

0

0

2.016

16

2.000

2.008

-8

Gerealiseerd saldo baten en
lasten

51

-584

635

492

143

Storting reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

Resultaat (dekking Overhead)

51

-584

635

492

143

Baten

Toelichting op dit overzicht
Het voordeel op de personeelslasten is incidenteel en ontstaan door laat ingevulde vacatures.
Het resultaat op tijdelijk personeel is ontstaan doordat in de begroting 2019 deze lasten zijn
opgenomen bij organisatiekosten en in de verantwoording 2019 niet. Voor de realisatie 2020 en
ontwerpbegroting 2021 is dit bijgesteld.
Het incidentele voordeel op de organisatiekosten is met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor
opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen GHOR. GHOR heeft een aantal trainingen zelf
voorbereidt (en niet ingekocht). In 2019 heeft de GHOR het voertuig en haakarmbak afgestoten.
Incidentele baten zijn ontstaan door de vergoeding voor het geven van rijtrainingen aan
crisisfunctionarissen van GHOR Haaglanden.
Algemene reserve
De algemene reserve van het programma GHOR bedraagt op 31 december 2019 €94.000.
Bestemmingsreserve
Het algemeen bestuur van 18 april 2019 heeft bij vaststelling van de jaarstukken 2018 GHOR
besloten de bestemmingsreserve instroom nieuwe OvDG te handhaven voor de beleidsperiode 20192023. Onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2019 heeft niet plaatsgevonden. De kosten voor
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werving, selectie en initiële opleidingen van twee nieuwe OvDG’en in 2019 zijn ten laste zijn gebracht
van de exploitatie GHOR 2019. De bestemmingsreserve bedraagt op 31 december 2019 €129.000.
Te bestemmen resultaat
Het te bestemmen resultaat is €51.000.
4.2.2 Deelprogramma IZB
Aangezien het deelprogramma IZB-onderdeel is van het programma GGD Hollands Midden (en dit
onderdeel is van RDOG Hollands Midden) vindt financiële verantwoording plaats in de Jaarstukken
2019 RDOG Hollands Midden.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma GHOR in 2019 is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de
programmabegroting 2019 en het werkplan 2019.
Basis voor het deelprogramma IZB zijn de missie en de visie RDOG Hollands Midden en de begroting
2010 van het deelprogramma.

6. Consequenties
6.1 Resultaatbestemming programma GHOR
Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt €51.000. Het algemeen bestuur RDOG kan besluiten om
dit bedrag te restitueren, maar het bestuur zal worden voorgesteld om het resultaat van €51.000 toe
te voegen aan de algemene reserve GGD. Deze toevoeging is de bijdrage vanuit het programma
GHOR aan het programma RDOG 2024, dat voor een deel ook ten goede komt aan GHOR. Deze
bijdrage verlaagt de claim op gemeenten voor het programma RDOG 2024 van de RDOG Hollands
Midden.
Tabel: Verloop reserves
x €1.000

31-12-2010

Bestemming

01-01-2019

Algemene reserve programma GHOR

94

0

94

Bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’

129

0

129

Onverdeeld resultaat

-51

-51

0

Totaal

223

0

223
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6.2 Resultaat deelprogramma IZB
Het deelprogramma IZB is naast voorbereiding en bestrijding van A-ziekten belast met (wettelijke)
taken voor de infectieziektebestrijding uit de Wpg. Het deelprogramma is onderdeel van het
programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD Hollands Midden zijn, naast die
van het programma GHOR en programma RAV Hollands Midden, onderdeel van de
ontwerpbegroting RDOG Hollands Midden.
Binnen het programma GGD wordt in de financiële begroting rekening gehouden met de eisen uit het
wijzigingsbesluit BBV. Toerekening van overhead, ook aan het deelprogramma IZB, vindt plaats
binnen het programma GGD Hollands Midden. De taken uitgevoerd in het deelprogramma IZB
behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
6.3 Controleverklaring
De jaarrekening 2019 voor het programma GHOR en deelprogramma IZB, als onderdeel van de
Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden, is gecontroleerd door de accountant van RDOG Hollands
Midden op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid en vormt een integraal onderdeel van de
Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden.

7. Aandachtspunten en risico’s
7.1 Programma GHOR
In de programmabegroting 2020 is aangekondigd de risicoanalyse 2018-2019 van het programma
GHOR in 2019 te actualiseren voor de planperiode 2020-2023. Dat is gebeurd met de binnen RDOG
Hollands Midden gangbare werkwijze. Deze periode is dan gelijk aan de geactualiseerde nota
reserves VRHM. Deze risicoanalyse met voorstel voor de algemene reserve GHOR wordt gelijktijdig
met de geactualiseerde nota reserves VRHM in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26
maart 2020 en vervolgens in het algemeen bestuur van 16 april 2020 ter besluitvorming voorgelegd.
7.2 Deelprogramma IZB
Het landelijk tekort aan opgeleide en beschikbare infectieziekte artsen en verpleegkundigen is een
kritische situatie die nauwlettend wordt gevolgd.

8. Implementatie en communicatie
Op 28 november 2019 is het algemeen bestuur geïnformeerd over de afwijkende procedure voor de
vaststelling van de jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming GHOR. Deze procedure houdt in dat het dagelijks bestuur van 26 maart 2020
een besluit neemt over deze jaarstukken en resultaatbestemming. Vervolgens wordt in een
schriftelijke ronde onder leden algemeen bestuur VRHM verzocht in te stemmen met de jaarstukken
2019 GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 7 april
2020 voor finale vaststelling door het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden op 25 maart 2019,
onder voorbehoud van een positief advies door het algemeen bestuur.
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9. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het
bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden

1 december 2016

Algemeen bestuur

Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020

9 februari 2017

Dagelijks bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken programma
GHOR en deelprogramma IZB

7 december 2017

Algemeen bestuur

Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR

29 november 2018

Algemeen bestuur

Werkplan 2019 programma GHOR (ter informatie)

27 juni 2019

Algemeen bestuur

1ste Bestuurlijke rapportage programma GHOR en
deelprogramma IZB (ter informatie)

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Ontwerpbegroting 2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB

28 november 2019

Algemeen bestuur

2de Bestuurlijke rapportage programma GHOR en
deelprogramma IZB (ter informatie)

28 november 2019

Algemeen bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken 2019 programma
GHOR en deelprogramma IZB (ter informatie)

26 maart 2020 via
schriftelijke ronde
(e-mail)

Dagelijks Bestuur

Jaarstukken 2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB en bestemming resultaat
programma GHOR
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