
Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 31 oktober 2022

Aanwezig: Mevrouw Steijn, Velsen  (voorzitter)
Mw van den Berg (Beverwijk)
Mevrouw Gamri (Bloemendaal)
Mevrouw Sedee-Schuitemaker (Haarlemmermeer)
De heer Schoorl (Heemskerk)
Mevrouw De Wit (Heemstede)
De heer Carree (Zandvoort)
De heer Van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid

Mede aanwezig: De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek
De heer Balder, clustermanager infectieziektebestrijding

Afwezig: Mevrouw Van Loenen (Haarlem)
De heer Oud (Uitgeest)

1. Opening
Mevrouw Steijn opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen/actuele informatie
Mevrouw Sedee complimenteert de GGD voor de de werkconferentie over het ambitiedocument. Zij 
stond er wat sceptisch tegenover maar is er gerijpt vertrokken. De informatie over het Integraal 
Zorgakkoord vond zij bijzonder verhelderend. De overige leden van de bestuurscommissie vallen haar
bij.
De heer Van de Velden oppert om nog een keer wat specifieker in te gaan op het krachtenveld 
waarin de GGD opereert. Dat is niet alleen van belang om goed zicht te hebben op de relaties die 
bestaan, maar ook hoe deze kunnen worden benut voor afstemming met partners die op een 
bovenlokaal of zelf een bovenregionaal niveau georganiseerd zijn, maar die wel nodig zijn voor het 
opstellen van een regioplan.
Jelle  Buijtendijk is blij dat de bestuurders zich hebben laten inspireren door de sprekers. Hij zal de 
complimenten overbrengen aan de medewerkers die hier een bijdrage aan hebben geleverd.
Hij stelt vast dat er uitvoerig is stil gestaan bij de speerpunten publieke gezondheid voor de komende
jaren en dat nog niet is toegekomen aan het formuleren van de bestuurlijke opdrachten. Hij stelt 
voor om in de bestuursvergadering van 12 december a.s. de de bestuurlijke opdrachten vast te 
stellen op basis van het materiaal dat in de bestuursconferentie was gedeeld. De precieze 
formulering/prioritering van de opdrachten kan plaatsvinden in samenwerking met de ambtenaren 
volksgezondheid.

De heer Van de Velden merkt op dat het in het verleden goed heeft gewerkt om aan inhoudelijke 
thema’s portefeuillehouders te verbinden. De thema’s hebben betrekking op Jeugdgezondheidszorg, 
Infectieziektebestrijding, Gezonde Leefomgeving, Regionale Nota Volksgezondheid, monitoring en 
mentale gezondheid.  
De bestuurscommissie spreekt uit dit een goed idee te vinden en afgesproken wordt de thema’s over
de leden in de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie te verdelen.
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4. Verslag vergadering 15 september 2022
De heer Carree merkt op dat zijn naam in het verslag niet juist is gespeld. Dat wordt aangepast.
Mevrouw Sedee merkt naar aanleiding van het gestelde op pagina 3 op dat zij het van belang vindt 
een deskundige te raadplegen die iets kan zeggen over de weerbaarheid van kinderen en wat 
gegeven de omstandigheden wel of niet verstandig is te doen om de mentale gezondheid te 
verbeteren.
Het verslag wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Ter besluitvorming
Er wordt kort terug geblikt op de tot dit moment doorlopen procedure. In gemeen overleg
wordt besloten om de heren Schoorl en Carree aan het Algemeen Bestuur voor te dragen 
als lid van het DB. De heer Schoorl opteert voor de portefeuille Zorg. De heer Carree is 
bereid de portefeuille financien op zich te nemen.
Mevrouw De Wit meldt bereid te zijn om de Bestuurscommissie te vertegenwoordigen in 
de bestuurlijke regiegroep Zorg- en Veiligheidshuis.

5. Benoemingen

besluit
1. De heer Schoorl, wethouder Heemskerk, voor te dragen aan het Algemeen Bestuur als lid van

het Dagelijks Bestuur van de VRK
2. De heer Carree, wethouder Zandvoort, voor te dragen aan het Algemeen Bestuur als lid van 

het Dagelijks Bestuur van de VRK
3. Mevrouw De Wit te benoemen als afgevaardigde namens de BC PG&MZ in de bestuurlijke 

regiegroep Zorg- en Veiligheidshuis.

Ter informatie 

6. Tijdlijn werving directeur VRK/DPG

De heer Carree vraagt wat de rol van de BC PGMZ is geweest bij het opstellen van de functieprofiel 
van de directeur VRK/DPG. Ook vanuit de interne overdracht kan de heer Carree niet terughalen of 
de BC PGMZ hierin is betrokken. Dhr. Carree meent dat er veel ontwikkelingen zijn die van invloed 
zijn op de taakopdracht.
De heer Van de Velden merkt op dat het profiel gelijk is aan de opdracht zoals die tot heden voor de 
directeur VRK/DPG gold. De wettelijke basis voor die functie is ongewijzigd. De leden van BC PGMZ 
heeft geen rol gehad bij het opstellen van het functieprofiel. 
Mevrouw De Wit vraagt wie meegenomen zijn in de besluitvorming tot nu toe.
De heer Schoorl zegt dat hij op basis van een eerder mandaat van het AB is blijven participeren in het
DB en heeft deelgenomen aan de beraadslagingen hierover. Hij heeft ingestemd met het profiel en 
de nu meegezonden tijdlijn voor werving.
Mevrouw Steijn geeft aan geconsulteerd te zijn over het profiel en hierin ook aanpassingen te 
hebben voorgesteld die door het DB zijn overgenomen. Zij tekent aan dat de taken van de DPG 
ongewijzigd zijn gebleven. Het speelveld waarbinnen de functie moet worden uitgeoefend is de 
laatste jaren veranderd en dat zal bij de beoordeling van de kandidaten ook een rol moeten spelen. 
Zij voegt hieraan toe dat Beljon Westerterp is ingehuurd voor het zoeken naar een geschikte 
kandidaat en het begeleiden van de procedure.
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De heer Carree stelt dat de gemeenteraad van Zandvoort bijzonder geinteresseerd is in zaken die 
betrekking hebben op de VRK en vraagt of het werven van een nieuwe directeur VRK/DPG ook ter 
informatie gedeeld moet worden met de gemeenteraden.
Mevrouw Sedee en Van den Berg vragen zich af wat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid is van 
gemeenteraden over personele kwesties bij de VRK. Zij vinden het actief delen van deze informatie 
geen goed idee, maar zien geen bezwaar als anderen dat wel willen doen.

Mevrouw Steijn concludeert dat de gedeelde informatie voor kennisgeving wordt aangenomen.
De heer Van de Velden zal het functieprofiel aan de leden van de bestuurscommissie doen 
toekomen.

7. Ontwikkelingen Infectieziektebestrijding

De heer Balder, hoofd van het cluster Infectieziektebestrijding (hieronder valt ook het Corona team) 
stelt zichzelf voor en geeft een presentatie over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot 
infectieziektebestrijding.
De leden van de bestuurscommissie stellen verhelderende vragen waarop de heer Balder naar 
tevredenheid antwoord geeft. De heer Balder wordt bedankt voor de uitleg van dit complexe 
vraagstuk.

Ter advisering aan het Algemeen Bestuur/bedrijfsvoering

8. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van tweede bestuursrapporage (BERAP 2022-2)
Mevrouw De Wit vraagt of over de kostenontwikkeling bij Veilig Thuis overleg heeft 
plaatsgevonden met de stuurgroep. De heer Schoorl bevestigt dit. 
Mevrouw De Wit merkt op gelezen te hebben dat er voor de te maken kosten voor het 
implementeren en uitvoeren van de Wet open overheid (Woo) ervan uitgegaan wordt dat
gemeenten deze kosten gaan dragen omdat zij hiervoor gecompenseerd worden in het 
gemeentefonds. 
De heer Van de Velden geeft aan dat met het Ministerie van Binnenlandse Zaken contact 
is gezocht met de vraag hoe Gemeenschappelijke Regelingen financieel worden 
gecompenseerd voor de uitvoering van de nieuwe wet. Het ministerie heeft te kennen 
gegeven dat gemeenten een vergoeding voor te maken kosten krijgen via het 
gemeentefonds en dat zij daaruit ook de te maken kosten bij verbonden partijen dienen 
te betalen.
Mevrouw Van den Berg merkt op dat het nu overkomt als dat de VRK een claim legt op 
een gemeentelijke bijdrage. Zij had liever gezien dat er wordt gemeld dat extra uitgaven 
te verwachten zijn, die onderdeel uitmaken van de gehele exploitatie van de organisatie. 
Dan blijkt later wel of deze kosten wel of niet door de VRK zelf gedragen kunnen worden 
en al dan niet een hogere bijdrage van gemeenten te rechtvaardigen is.
De heer Carree vraagt zich af waarom extra kosten moeten worden gemaakt voor een wet
die juist is bedoeld het overheidshandelen transparant te maken zodat minder noodzaak 
bestaat om documenten op te vragen.
De heer Van de Velden stelt dat de eisen die de wet aan overheidsorganisaties stelt 
veelomvattend zijn en dat dwingt op korte termijn tot het nemen van maatregelen. Het is 
nog af te wachten of de bedoeling van de wet in de praktijk ook waarheid gaat worden.
Mevrouw Sedee vraagt of de ingezette innovatie binnen de JGZ ook daadwerkelijk de 
tekorten wegwerkt.
De heer Van de Velden antwoordt dat de ingezette beweging tot doel heeft om de 
dienstverlening meer toe te snijden op de hedendaagse behoeften van ouders en kind.  
Daar is geen financieel doel aan verbonden. De trend dat de kosten voor de JGZ hoger 
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uitvallen dan geraamd, lijkt gekeerd. 
Mevrouw Sedee vraagt hoe strikt het landelijk professioneel kader (LPK) dient te worden 
gevolgd. 
De heer Van de Velden antwoordt dat de JGZ valt onder het begrip zorginstelling en dat 
het LPK de geldende kwaliteitsnorm is. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) houdt
toezicht en als de uitvoering niet voldoet aan de meegegeven eisen, dan kan dit 
consequenties hebben. In december a.s. is er een inspectiebezoek gepland, dus het is 
even afwachten hoe de vlag erbij hangt.
Mevrouw Van den Berg vraagt of het mogelijk is dat in de inleiding wat prominenter de uit
de berap te trekken conclusie te lezen is. Dat bepaalt de bril die wordt opgezet bij het 
verdere lezen. Mevrouw Sedee onderschrijft dit.
De heer Van de Velden zegt toe dit mee te nemen.
Mevrouw Van den Berg geeft aan uit de rapportage niet goed te kunnen opmaken met 
welke risico’s de VRK heeft rekening te houden.
De heer Van de Velden licht toe dat de risicoparagraaf onderdeel uitmaakt van de 
begroting. Hierin staan alle (actuele) risico’s beschreven. Op basis van Kans x Effect wordt 
becijferd welke algemene reserve aan te houden. In tussentijdse rapportages worden 
alleen de actuele risico’s in beeld gebracht. Als de risico’s blijven bestaan, gaan zij 
onderdeel uitmaken van de risicoparagraaf.
Mevrouw Gamri vraagt of over de rapportage met de ambtenaren is afgestemd.
De heer Van de Velden antwoordt dat de financiele stukken worden besproken met de 
commissie bedrijfsvoering die bestaat uit controllers/financials van de gemeenten. Zij 
geven advies aan de directie van de VRK die op zijn beurt in het geleideformulier aangeeft 
wat met het advies is gedaan. Daarmee bestaat transparantie over de verschillende 
zienswijzen die op de stukken bestaan, zodat die in de afweging meegenomen kunnen 
worden.
Mevrouw Sedee geeft mee dat de gemeente Haarlemmermeer tegen bepaalde zaken wat 
anders aankijkt. Dus het is de vraag of de gemeente met bepaalde voorstellen wel 
meegaat.
De heer Van de Velden tekent aan dat het in het belang van alle gemeenten is om een 
stevige GGD te hebben. Voor gemeenten is het dus zaak met elkaar uit te maken hoe die 
opgave eruit ziet. Dat zal soms geven en nemen zijn. Om een gezonde bedrijfsvoering van 
de GGD te bewerkstelligen en gemeenten maximaal te laten profiteren van 
schaalvoordelen is het van belang om waar mogelijk samen te werken. Dit om de 
opbrengst voor alle gemeenten en burgers zo groot mogelijk te laten zijn. 
Maatwerkafspraken zijn niet uit te sluiten, maar voorkomen moet worden dat specfieke 
taakuitvoering voor een gemeente een onevenredige administratieve belasting oplevert.   

Mevrouw Steijn vraagt of de berap ook nog voor een zienswijze moet worden voorgelegd 
aan de gemeenteraden.
De heer Van de Velden antwoordt dat de rapportage ter kennis wordt gebracht van de 
colleges, maar dat nu geen zienswijze wordt gevraagd aan de gemeenten. De nu 
voorgestelde begrotingswijzigingen voorkomen onrechtmatigheid bij het opmaken van de
jaarrekening en daarmee een risico voor een goedkeurende accountantsverklaring.
Mevrouw Steijn stelt vast dat alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Zij stelt voor
in te stemmen met het gevraagde besluit. De vergadering stemt hiermee in. 

besluit
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2022 
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel tot: 

a. De votering van een krediet van een Turn Key audiovisueel systeem ad € 44.800;
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b. De votering van een krediet voor 10 elektrische fietsen ad € 25.000;
Bijbehorende kapitaallasten zijn onderdeel van het huidige begrotingskader.

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de 
begrotingswijzigingen conform bijlage I van de bestuursrapportage;

9. Rondvraag en sluiting
Geen van de aanwezigen heeft behoefte om gebruik te maken van de rondvraag.

Mevrouw Steijn sluit de vergadering. 
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