
          
      

 

VERSLAG 
 
Vergadering: Algemeen Bestuur 

Datum: 26 november 2020 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Plaats: Online, Teamsvergadering 

 

1. Opening door voorzitter Miranda de Vries 

• Afmelding ontvangen van dhr. Adriaan de Jongh  (Geertruidenberg) 

• De voorzitter deelt mede dat de vergadering via Teams wordt opgenomen om 

eventuele belangstellenden/toehoorders in de gelegenheid te stellen deze openbare 

vergadering terug te zien. De opname wordt na een aantal weken vernietigd.  

 

2. Mededelingen: 

Mw. Annemieke van der Zijden licht onderstaande mededelingen mondeling toe.  

• Terugblik corona webinar 29/10 voor raadsleden en bestuurders 

Dhr. Mark van Beers en dhr. Ergün Metin (concerncontroller) hebben een Corona 

Webinar gegeven aan raadsleden op inhoud zowel als financiën. Dit werd zowel door 

bestuurders als raadsleden goed ontvangen.  

• Externe audit GGD WB oktober 2020 

GGD West-Brabant heeft sinds dit jaar een nieuwe certificeerder, CIIO, die de audit 

op een heel prettige manier, die goed bij ons past, heeft uitgevoerd. De GGD is 

tevreden over het verloop van de audit. Dit jaar is voor het eerst ook de GHOR 

meegenomen. De terugkoppeling ging gepaard met veel complimenten en een paar 

kanttekeningen. Het certificaat is verlengd. Ze prezen de wijze waarop we 

prioriteiten hebben gesteld tijdens corona.  

• Zorgbonus GGD WB 

GGD heeft de zorgbonus aangevraagd voor de medewerkers in samenspraak met 

onze accountant. Procesmatig hebben we het zorgvuldig aangepakt. De minister 

heeft toegezegd dat de bonus in december uitgekeerd wordt.  

• Nieuwe DB-leden / afscheid Hans van Oers 

Dhr. Hans van Oers heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hij neemt 

vandaag in deze vergadering afscheid als extern adviseur van het dagelijks bestuur. 



In januari 2021 worden 2 nieuwe bestuursleden/extern adviseurs aan u 

voorgedragen door het dagelijks bestuur.   

• Meningokokkenvaccinatie en prenatale screening: decentralisatie financiering per 

2021 (schriftelijk) 

Dit betreft een verschuiving vanuit het Rijk naar het gemeentefonds. Voor de 

zomervakantie komen we in het AB hierop terug met een begrotingswijziging.  

Extra mededelingen: 

• Mw. Annemieke van der Zijden geeft aan dat mw. Karin van Esch, DPG van de GGD 

Hart van Brabant, afscheid neemt en per 1-1-2021 naar Thebe gaat als lid van het 

college van bestuur. De DPG van Hart van Brabant is tevens mededirecteur van GGD 

WB en vice versa. Mw. Thérèse Claassen neemt de functie tijdelijk waar en de 

wervingsprocedure is opgestart. 

• schriftelijke mededeling: GGD WB is gevraagd toe te treden tot het 

samenwerkingsverband St. West-West. Hierop komen we in het DB en AB van 

januari terug. 

• Mw. Miranda de Vries, voorzitter AB en lid van het RONAZ, informeert het algemeen 

bestuur over het werkbezoek dat de koning aan het RONAZ (en het Amphia) heeft 

gebracht. Het was een bijzondere gebeurtenis en de koning was zeer goed 

voorbereid. 

 

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2020, incl. actielijst 

Er zijn geen bijzonderheden en het verslag en de actielijst worden vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken corona : 

• Mw. Annemieke van der Zijden geeft een mondelinge toelichting op de huidige stand 

van zaken in West-Brabant en de laatste ontwikkelingen tav COVID-19. De situatie in 

West-Brabant is ‘zeer ernstig’. Waarschijnlijk krijgt West-Brabant ook een L/XL-

straat. Hierover volgt later meer informatie. Vanaf 1 december kunnen mensen 

zonder klachten ook door de GGD worden getest. Het gaat om mensen die 

huisgenoot zijn of die in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest 

op het coronavirus. Vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact kunnen zij zich 

laten testen. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij eerder uit quarantaine. 

• Mw. Marianne de Bie vraagt hoe betrouwbaar de commerciële testlocaties zijn. Mw. 

Annemieke van der Zijden geeft aan dat wij zicht hebben op welke testlocaties 

gevalideerd zijn. U kunt dit vinden op onze website en die van het RIVM. Zij 



adviseert om niet te laten testen bij niet-gevalideerde testlocaties. De Inspectie 

houdt toezicht op de teststraten en de GGD kan melding maken bij twijfels over een 

commerciële teststraat. Op onze site kunt u ook vinden welke sneltesten valide zijn. 

De sneltesten zijn niet geschikt voor mensen die geen klachten hebben. 

• De GGD heeft tot nu toe goede ervaringen met de coronamelder app.  

• Het Bron-en Contactonderzoek (BCO) wordt bijna weer volledig uitgevoerd op de 

‘klassieke’ wijze door de GGD. Hierdoor kan er weer meer duiding aan de cijfers 

worden gegeven, met name ten aanzien van het benoemen van trends. 

• Ten aanzien van het vaccineren: GGD gaat waarschijnlijk de mensen in de leeftijd 

van 18-60 jaar vaccineren, met uitzondering van de kwetsbaren. Die worden door de 

zorginstellingen en huisartsen gevaccineerd. Het tijdspad hierin is nog onduidelijk. 

We houden het algemeen bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

5. Burap 2020 

We hebben in 2020 te maken met lichte achterstanden (bij JGZ en o.a. THZ), minder 

werk (denk aan Reizigersvaccinaties) en we hebben onze beleidsdoelstellingen uit de 

agenda van de toekomst onvoldoende/anders invulling gegeven als gevolg van corona; 

Plus-opdrachten die niet uitgevoerd kunnen worden, worden gecrediteerd aan de 

betreffende gemeenten. Hoog geprioriteerde inspecties worden dit jaar nog uitgevoerd.  

We verwachten voorzichtig een financieel positief resultaat tussen de 0-200k; Er is een 

aantal ontwikkelingen waar we rekening mee hebben gehouden (exogene 

ontwikkelingen) waarvan nog onduidelijk is wat de werkelijke impact gaat worden in 

2020, zoals bijvoorbeeld fiscale ontwikkelingen ten aanzien van de uitruil woon-

werkverkeer. 

De voorzitter spreekt haar dank uit naar dhr. Ergün Metin voor de heldere samenvatting. 

Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de Burap 2020. 

 

6. Samenwerkingsovereenkomst plusproducten 2021 

• Mw. Annemieke van der Zijden licht dit onderwerp mondeling toe. 

In het AB van juli is dit agendapunt doorgeschoven naar het AB van November met 

het verzoek om een tweetal onderwerpen nader uit te zoeken: mandaat 

ondertekening overeenkomst juridisch toetsen en een aantal verdere verfijningen 

met de ambtenaren bespreken. Inmiddels is dit afgerond en ligt de overeenkomst 

hierbij ter besluitvorming voor. De huidige samenwerkingsovereenkomst biedt 

ruimte voor flexibiliteit (meer/minder afname), duidelijkheid voor de GGD en voor 



alle gemeenten door maatwerkafspraken over het proces en de inhoud per 

gemeente, maar vooral ook vanuit risicoreductie voor de GGD én voor alle 

gemeenten. Doordat we nu bijvoorbeeld 12 maanden als opzegtermijn hanteren 

kunnen we als GGD tijdig maatregelen nemen, opdat eventuele frictiekosten via een 

andere weg niet alsnog bij alle gemeenten terecht komt. 

• Een aantal bestuurders vindt de opzegtermijn lang. Hierop geeft de voorzitter aan 

dat dit parallel loopt aan het proces van de kadernota. De GGD beweegt hierin mee 

met de gemeenten en de eisen die de raden stellen vanuit de richtlijnen Verbonden 

Partijen.  

• We voeren momenteel de gesprekken over de plusproducten met de gemeenten voor 

2021. Dit houdt in dat er voor 2022 een overgangsregeling geldt en niet de 12 

maanden wordt gehanteerd. De deadline hiervoor is op 1 juni 2021 gesteld.  

• De samenwerkingsovereenkomst wordt vastgesteld door het AB onder voorwaarde 

dat in het voorblad en de overeenkomst nogmaals extra wordt benadrukt dat 

flexibiliteit en diffentiatie (structurele versus incidentele inzet) mogelijk blijft. 

 

7. JGZ in Coronatijd 

Mw. Bernadette van Oers leidt de presentatie over JGZ in coronatijd in. Dit is een 

vervolg op de presentatie die werd gegeven in het AB van 8 juli j.l.  

De presentatie wordt gehouden door twee artsen M&G: Francis Konings en Saskia 

Campo. Ook wordt een factsheet ontwikkeld die te zijner tijd aan de ambtenaren Jeugd 

zal worden verzonden. De presentatie en het gedachtegoed ‘it takes a community to 

raise a child’ worden goed ontvangen. Het meten van beschermende factoren om de 

sociale basis te versterken wordt zinvol geacht. Gemeenten denken graag mee hoe deze 

ontwikkelingen te borgen en de beweging naar ‘de voorkant’ (maatschappij) te 

faciliteren ná de coronatijd. Uit de presentatie blijkt dat corona ook een positief effect 

kan hebben. De voorzitter complimenteert de JGZ met hun inzet in de coronatijd. 

 

8. Kadernota 2022  

Mw. Annemieke van der Zijden licht het proces van de kadernota toe. Voor 2022 zien we 

vooralsnog geen beleidswijziging met een financiële impact ten opzichte van 2021. Wel 

is/wordt er een aantal evaluaties nav de COVID-19 crisis uitgevoerd, die mogelijk impact 

hebben op de taakuitvoering van de GGD/GHOR. Welke impact dit is, is nu nog niet te 

voorzien. Dit wordt in het voorjaar met het dagelijks bestuur en vervolgens met het 

algemeen bestuur besproken. Dhr. Twan Zopfi (Zundert) oppert dat er een nieuw 



realisme is ontstaan door COVID-19 en dat het niet zo kan zijn dat de GGD hierdoor nog 

meer wordt overbelast. Mw. Annemieke van der Zijden geeft aan dit realisme mee te 

nemen in de Kadernota, maar met name in de beleidsbegroting 2022 wordt dit nader 

uitgewerkt.   

We hebben van de meeste gemeenten de vastgestelde richtlijnen vanuit de Verbonden 

Partijen voor begroting 2022 ontvangen. Hiervan hebben we kennisgenomen en we 

komen hierop in een later stadium terug.  

Het algemeen bestuur neemt kennis van het proces rondom de Kadernota 2022. 

 

9. Afscheid Hans van Oers  

Mw. Miranda de Vries bedankt dhr. Hans van Oers voor de jarenlange samenwerking in 

het dagelijks bestuur. Hans heeft met zijn ervaring en expertise op het gebied van 

gezondheidsbeleid, waarbij hij zelfs ook werkzaam was voor de WHO, de GGD 

bestuurlijk veel gebracht. En ondanks dat hij een ‘ zware’ collega was, is hij toch altijd 

een laagdrempelige sparringpartner gebleven. Hierna richt ook mw. Annemieke van der 

Zijden zich toch Hans van Oers, terwijl een GGD-collega bij zijn huisadres (ter plekke, 

tijdens de vergadering) een attentie aanbiedt als dank voor de fijne samenwerking. Dhr. 

Hans van Oers bedankt de bestuurders en speciaal dhr. Toine Theunis, die als enige DB-

lid de gehele periode samen met hem zitting heeft gehad in het dagelijks bestuur. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering 

onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

 

De secretaris,       de voorzitter, 

  
A. van der Zijden      M. de Vries  
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                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 28 januari 2021 

Onderwerp Kennismaking nieuwe DB-leden Jantine Schuit en Egge van der Poel 

Agendapunt 4 

Portefeuille Dagelijks bestuur 

  

  

Omschrijving Het dagelijks bestuur is verheugd u in deze vergadering de twee nieuwe leden/extern adviseurs  

van het dagelijks bestuur voor te dragen: de heer Egge van der Poel en mevrouw Jantine  

Schuit. Mevrouw Schuit heeft als aandachtsgebied de portefeuille ‘wetenschap en gezondheid’. 

De heer van der Poel heeft als aandachtsgebied de portefeuille ‘modernisering dienstverlening’. 

 

Jantine Schuit 

Professor Jantine Schuit (1964) is sinds kort lid van het College van Bestuur en  

vice-rector van Tilburg University. Voorheen was zij werkzaam als decaan bij de  

School of Social and Behavioral Sciences bij TU. Ook is zij hoofd van het centrum  

Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu).  

Daarnaast was zij als bijzonder hoogleraar Gezondheidsbevordering en Beleid verbonden aan  

de Vrije Universiteit Amsterdam. Een belangrijke drijfveer in haar werk is om via  

wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan goed onderbouwde  

beleidsmaatregelen en effectieve en doelmatige preventieve interventies.  

Met haar ruime wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van de public health 

slaat ze een brug tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijkwereld en  

omarmt ze de driehoek onderzoek-beleid-praktijk. Vanuit deze  

expertise kan zij het dagelijks bestuur adviseren en sturing geven aan onze GGD. 

 

Egge van der Poel 

Egge van der Poel is gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een  

Bachelor als filosoof. Daarnaast werkt hij als Clinical Data Scientist in het Erasmus MC,  

als Academic Director bij JADS en als Executive Professor bij TIAS. Als freelancer adviseert  

hij verschillende stakeholders in de zorg, van overheid tot start-ups.  

Egge is ook een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op de thema’s Big Data,  
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Data Science en Innovatie. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Corona in kaart. 

Egge van de Poel is expert op het gebied van Data Science en vanuit die deskundigheid  

draagt de GGD West-Brabant hem voor als extern adviseur. Hij wil data strategisch  

inzetten en hanteert hierbij hij het motto: ‘Durf te doen en wees niet bang om te mislukken’. 

Deze visie sluit ons inziens aan bij onze ambitie om de dienstverlening van GGD West- 

Brabant de komende twee jaar te moderniseren. We dragen hem voor als  

extern adviseur van het dagelijks bestuur om mede richting te geven aan en te adviseren  

over vernieuwende en toekomstbestendige digitale zoekrichtingen en oplossingen ter  

ondersteuning van onze professionele organisatie. 

De heer van der Poel en mevrouw Schuit zijn beiden aanwezig in de vergadering en stellen  

zich nader aan u voor. 

 

Bijgevoegd treft u de opdrachtomschrijvingen voor beide nieuwe extern bestuursleden aan.  

  

Beslispunt(en) 1. Benoemen van mevrouw Jantine Schuit met ingang van 1 januari 2021  

als extern bestuurslid van GGD West-Brabant, met als aandachtsgebied de portefeuille 

‘wetenschap en gezondheid’,  voor een periode van 4 jaar t/m 2024.  

2. Benoemen van de heer Egge van der Poel, met ingang van 1 januari 2021  

als extern bestuurslid van GGD West-Brabant, met als aandachtsgebied de portefeuille 

‘modernisering dienstverlening’,  voor een periode van 4 jaar t/m 2024. 

Eerdere 

besluiten 

 

 

Besluit 1. Het algemeen bestuur heeft besloten tot de benoeming van mevrouw Jantine Schuit  

met ingang van 1 januari 2021 als extern bestuurslid van GGD West-Brabant,  

met als aandachtsgebied de portefeuille ‘wetenschap en gezondheid’,  voor een periode  

van 4 jaar t/m 2024.  

2. Het algemeen bestuur heeft besloten tot de benoeming van de heer Egge van der Poel  

met ingang van 1 januari 2021 als extern bestuurslid van GGD West-Brabant,  

met als aandachtsgebied de portefeuille ‘modernisering dienstverlening’, voor een periode  

van 4 jaar t/m 2024.  

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

 

A. van der Zijden               M. de Vries 

 

Bijlage(n) 1. opdrachtbeschrijving lid DB/extern adviseur Egge van der Poel; 

2. opdrachtbeschrijving lid DB/extern adviseur Jantine Schuit. 

 



   

 

  

  

                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 28 januari 2021 

Onderwerp Kadernota 2022 

Agendapunt 5 

Portefeuille Dagelijks Bestuur  

Omschrijving Conform artikel 34b stuurt de GGD West-Brabant haar kadernota naar haar gemeenteraden met  

daarin de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komend jaar. Deze kadernota treft u 

hierbij aan. Vanuit de Nota Verbonden Partijen is bepaald dat deze nota vóór 1 februari gestuurd  

moet worden aan de gemeenteraden. Op 28 januari 2021 wordt de kadernota 2022 voorgelegd aan  

het Algemeen Bestuur. 

 

Enkele bijzonderheden: 

In deze Kadernota beschrijven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar. 

 

Naar een robuuste Publieke Gezondheidszorg 

De coronacrisis heeft ons het afgelopen jaar doen inzien dat een robuuste Publieke Gezondheidszorg  

noodzakelijk is om een gezonde, veilige en solidaire samenleving te zijn met gelijke kansen om  

mee te doen. Wij dragen hieraan bij vanuit onze expertise op het gebied van het opsporen en  

bestrijden van gezondheidsrisico's, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl.  

Onze ambities, vastgelegd in de meerjarenvisie ‘Agenda van de Toekomst’ geven richting hoe we  

op een duurzame wijze werken aan preventie.  Vanuit de brede basis van preventie kunnen we  

preventie, ondersteuning en zorg nog meer in samenhang en steviger in de regio organiseren.  

Dit doen we in samenwerking met onze inwoners en ketenpartners én schouder aan schouder  

met onze West-Brabantse gemeenten.  

 

Om de Publieke Gezondheidszorg ook in West-Brabant steviger te kunnen positioneren zullen we  

in 2022, mede naar aanleiding van de leereffecten van de coronacrisis, als GGD’en landelijk  

meer gezamenlijk gaan optrekken. Daarnaast zullen we de resultaten en aandachtspunten  

vanuit de diverse evaluaties (o.m. evaluatie Wet VR, evaluatie COVID-19 VR MWB, evaluatie VP WB)  

nader beschouwen en onze dienstverlening op basis hiervan aanscherpen.  

We willen een toekomstbestendige (crisis)organisatie zijn en blijven. 

 

Indexering en financiële ontwikkelingen 



De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is gelijk aan de geïndexeerde bijdrage voor 2021 waarbij  

wel rekening is gehouden met loon- en prijscompensatie. Met referte naar de algemeen  

bestuursvergadering van 26 november j.l. is er daarnaast in 2021 sprake van een aantal nieuwe  

wettelijke taken door uitbreiding van het vaccinatieprogramma en de invoering van een prenataal  

huisbezoek bij kwetsbare zwangeren. De financiering hiervan zal verlopen via het Gemeentefonds.  

In het algemeen bestuur hebben we afgesproken deze ontwikkelingen middels een  

begrotingswijziging in 2021 aan het bestuur voor te leggen.     

 

Ontwikkelingen landelijk en regionaal 

Naast deze autonome ontwikkelingen is er ook een aantal ontwikkelingen die wij verwachten  

naar aanleiding van de evaluatieonderzoeken. Uitkomsten van deze onderzoeken kunnen  

mogelijk inhoudelijke en/of financiële gevolgen hebben voor de GGD/GHOR. Wij volgen deze  

ontwikkelingen nauwlettend en zullen gemeenten en partners actief betrekken. We beseffen ons  

terdege dat een aantal West-Brabantse gemeenten in zware financiële omstandigheden verkeert.  

Binnen dat perspectief gaan we op zoek naar innovaties en oplossingen. We gaan graag in gesprek 

met gemeenten en partners over onze gezamenlijke uitdagingen en de versterking van de  

Publieke Gezondheid.   

 

Vervolgproces van bespreken en besluiten 

De kadernota 2022 komt ter vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur op  

28 januari 2021. Na vaststelling lichten we in een webinar in februari de uitgangspunten van onze  

Kadernota, die de basis vormen voor onze beleidsbegroting, toe.  

Op deze manier kunnen Raden, langs de lijn van de Nota verbonden Partijen, tijdig hun regierol  

pakken. En kunnen wij als gemeenschappelijke regeling ook tijdig een correcte begroting opstellen.  

Deze beleidsbegroting 2022, wordt vóór 15 april aan de gemeenten verstuurd. U legt deze  

beleidsbegroting dan voor aan de gemeenteraden voor een zienswijze. De beleidsbegroting komt  

ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021. 

  

Beslispunt(en) 1. Vatstellen met de concept kadernota 2022. 
2.  

  

Besluit 1. Het Algemeen Bestuur stelt de concept kadernota 2022 vast  

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

                                                                       A. 

van der Zijden               M. de Vries 

 

           Bijlage 

Concept Kadernota 2022  
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                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 28 januari 2021 

Onderwerp Presentatie ‘Onderzoek in relatie tot corona’  

Agendapunt 7 

Portefeuille Dagelijks Bestuur 

  

  

Omschrijving  

 

De presentatie zal u na deze vergadering worden toegezonden. 

 

 

  

Beslispunt(en) 1. Kennisnemen van de presentatie ‘Onderzoek in relatie tot corona’ 
2.  

  

Eerdere 

besluiten 

- 

 

 

Besluit Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie ‘Onderzoek in relatie tot corona’ 

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

                      

 

A. van der Zijden               M. de Vries 

  

Bijlage(n) - 

 

 



 

:     

   

 

  

                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 28 januari 2021 

Onderwerp Deelname aan Stichting WestWest 

Agendapunt 8 

Portefeuille Dagelijks Bestuur 

  

Omschrijving Deelname aan Stichting WestWest biedt de GGD West-Brabant een kans om de samenwerking 

met de ketenpartners in het westelijke deel van West-Brabant te bevorderen. Dit draagt tevens 

bij aan het verwezenlijken van de doelen die door GGD West-Brabant worden gesteld. De visie 

van Stichting WestWest sluit aan bij die van GGD West-Brabant. De aan de stichting 

deelnemende organisaties zijn ook reeds onderdeel van het netwerk waar GGD West-Brabant in 

opereert. Indien een soortgelijk samenwerkingsverband in het oostelijk deel van West-Brabant 

wordt geïnitieerd zal ook daar vanuit de GGD West-Brabant aansluiting worden gezocht. 

  

Beslispunt(en)  

1. Kennisnemen van de risicoanalyse ‘Deelname aan Stichting WestWest’; 

2. Instemmen met de toetreding van GGD West-Brabant tot de Stichting WestWest. 
3.  

Eerdere 

besluiten 

 

Besluit 1. Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de risicoanalyse ‘Deelname aan 

Stichting WestWest’; 

2. Het algemeen bestuur stemt in met de toetreding van GGD West-Brabant tot  

Stichting WestWest. 

  

 De secretaris,                                              de voorzitter 

                          

A. van der Zijden               M. de Vries 

  

Bijlage(n) 1. 8.1 Risicoanalyse deelname aan Stichting WestWest 

2. 8.2 memo voorgenomen toetreding GGD WB tot st. WestWest 

 

 



 

Decos:    1 

 

   

 

  

  

  

                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 28 januari 2021 

Onderwerp Evaluatierapporten ‘Eerste fase COVID19’ en ‘Wet VR’ 

Agendapunt 9 

Portefeuille Dagelijks Bestuur 

  

  

Omschrijving Evaluatie Eerste fase COVID19 

In juli 2020 kreeg de veiligheidsregio de opdracht het functioneren van de regionale crisisorganisatie  

te evalueren. De heer J.P.M. Klijs, burgemeester van de gemeente Moerdijk, is opdrachtgever van  

deze evaluatie ‘Eerste fase COVID19’. Een team van 7 medewerkers van de veiligheidsregio die zelf  

geen actieve rol hebben gehad in de crisisorganisatie, hebben de evaluatie uitgevoerd.  

Deze evaluatie is tot stand gekomen door middel van diepte-interviews met 41 betrokken  

crisisfunctionarissen in West- en Midden-Brabant. Ook de GGD West-Brabant was onderdeel van  

deze crisisorganisatie.  

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

Daarnaast heeft de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s haar eindrapport  

“Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg”  

Op 4 december 2020 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.  

De evaluatie was al gaande voordat corona uitbrak, maar de rapportage en de aanbevelingen  

lijken erg gekleurd door de COVID-19 pandemie, terwijl de evaluaties van deze crisis nog moeten  

plaatsvinden. De commissie heeft vergaande conclusies getrokken ten aanzien van de GHOR.  

Door GGD GHOR NL is een reactie gegeven op de evaluatie (zie ook de bijlagen), waar wij als  

GGD West-Brabant volledig achter staan.  

 

Deze COVID crisis heeft het belang van preventie laten zien. De resultaten van de evaluaties  

worden gebruikt voor de versteviging van de publieke gezondheid.  

 

 

  

Beslispunt(en) 1. Kennisnemen van bijgevoegde evaluatierapporten en hun bijlagen. 
2.  



 

Decos:    2 

 

  

Eerdere 

besluiten 

- 

 

 

Besluit Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de bijgevoegde evaluatierapporten en hun bijlagen.  

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

                                                                               

 

A. van der Zijden               M. de Vries 

  

Bijlage(n) 1. 9.a.1 VRMWB_corona_okt2020 

2. 9.a.2. Voorstel reactie Dagelijks Bestuur en Overzicht aanbevelingen evaluatie COVID 

3. 9.b.1.Rapport_evaluatie_Wet_veiligheidsregio's_dec_2020 

4. 9.b.2 Reactie GGD GHOR Nederland Evaluatierapport Wvr 

5. 9.c.2 EINDVERSIE Evaluatie nota verbonden partijen 

 

 


