
Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 15 september 2022

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

Mede aanwezig: De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek
Mevrouw Kreuk, bestuurlijk adviseur

0. Opening
De heer Van de Velden opent de vergadering. 

1. Vaststellen agenda/mededelingen
Besloten wordt eerst de benoemingen te behandelen, zodat de vergadering bestuurlijk kan worden 
voorgezeten. Er zijn geen mededelingen.

Ter besluitvorming

2. Benoemingen
Mevrouw Van Loenen geeft aan zich ervan bewust te zijn dat het gebruikelijk is dat de wethouder 
van Haarlem zich kandidaat stelt, maar dat zij gezien verschillende omstandigheden graag mevrouw 
Steijn voordraagt als voorzitter. De commissie stemt hiermee in. De commissie acht het niet 
noodzakelijk een plaatsvervanger aan te wijzen. De heer Van de Velden wijst erop dat zeker in het 
landelijk overleg van voorzitters GGD bestuurlijke aanwezigheid wel wenselijk is. De commissie 
besluit dat per situatie een vervanger aangewezen kan worden.
De commissie constateert dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn rond de voordracht van DB-
leden. Vanuit Zuid-Kennemerland zijn de heer Carrée en mevrouw De Wit beschikbaar. De heer 
Carrée is vanuit zijn achtergrond geinteresseerd in de zorgportefeuille binnen het DB, mevrouw De 
Wit is vanuit haar achtergrond meer geinteresseerd in de portefeuille Financiën. Vanuit de 
gemeenten boven het Noordzeekanaal zijn de heer Schoorl en mevrouw Van den Berg beschikbaar. 
In eerste instantie zijn zij vanuit hun achtergrond niet zozeer geinteresserd in de portefeuille 
Financiën, maar ze geven aan dit aspect nog graag in hun gesprek over de kandidatuur mee te willen 
nemen. De commissie besluit het aan de heer Schoorl en mevrouw Van den Berg te laten voor welke 
portefeuille de gemeenten boven het kanaal kiezen, waarna Zuid-Kennemerland in de keuze volgt 
vanuit het profiel van de twee beschikbare wethouders. Geconstateerd wordt dat vervolgens ook de 
keuze kan worden gemaakt voor een afgevaardigde plus plaatsvervanger in de bestuurlijke 
regiegroep Zorg&Veiligheidshuis. Daarbij is ook rekening te houden met het feit dat de voorzitter de 
burgemeester van Uitgeest is. 
De heer Van de Velden geeft aan dat de gemeente Haarlemmermeer meestal de rol van lid van de 
ALV van de RAV Kennemerland op zich neemt, een rol die overigens weinig inhoudelijk is. Mevrouw 
Sedee-Schuitemaker geeft aan bereid te zijn de taak op zich te nemen. 
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besluit
1. Mevrouw Steijn te benoemen tot de voorzitter van de Bestuurscommissie Publieke 

Gezondheid & Maatschappelijke Zorg.
2. Te besluiten geen plaatsvervangend voorzitter te benoemen, maar naar gelang de situatie 

binnen de kring van leden een vervanger te zoeken op momenten dat dat gewenst is 
3. Te besluiten uiterlijk 29 september een voordracht op te stellen aan het Algemeen Bestuur 

van twee wethouders als leden van het Dagelijks Bestuur.
4. De benoeming van een afgevaardigde en een plaatsvervanger namens de BC PG&MZ in de 

bestuurlijke regiegroep Zorg- en Veiligheidshuis mede af te laten hangen van bovenstaande 
voordracht.

5. Mevrouw Sedee-Schuitemaker voor te dragen als lid van de ALV van de RAV Kennemerland. 

Ter bespreking 

3 Bespreken dilemma’s governance GGD
De heer Van de Velden schetst de geschiedenis van de VRK en geeft een toelichting op de gekozen 
structuur. De structuur is zo gekozen dat iedere gemeente een rol kan nemen in de aansturing van de
VRK. De naam Bestuurscommissie PG&MZ roept soms verwarring op, het is van belang voor ogen te 
houden dat de bestuurscommissie hét bestuur van de GGD is, en daarin niet ondergeschikt is aan het
Algemeen Bestuur. Met de aanhaking door gemeenten van Veilig Thuis aan de VRK is er de wens 
ontstaan nog een derde bestuurscommissie te creëren, rond de verschillende WMO-taken binnen de 
VRK. In die commissie zouden de WMO-wethouders de aansturing van Veilig Thuis en enkele andere 
taken op zich kunnen nemen. 
De heer Van de Velden noemt verder als belangrijk dilemma voor de VRK dat gemeenten geneigd zijn
de taken van de GGD vanuit een kostenperspectief klein te willen houden. Vanuit de wettelijke taken 
zijn er echter hooggekwalificeerde mensen in huis. Wanneer hun kennis en ervaring door de 
gemeente niet wordt ingezet om in samenhang met andere stakeholders te werken aan de doelen 
van de gemeente, is dat contraproductief. De deskundige medewerkers kunnen niet anders dan hun 
ervaringen in het werk toch delen met de maatschappij, maar dan zal er een onderliggende 
boodschap gehoord worden dat de gemeenten kennelijk dit signaal niet oppakken. De heer Van de 
Velden is er veel aan gelegen een dergelijke spanning te voorkomen. Dit dilemma speelt zeker bij de 
JGZ.

Mevrouw Van Loenen vraagt welke rol het GGD-bestuur kan spelen in de aanpak van de mentale 
gezondheid van de jeugd, want dit is een probleem dat haar zeer bezig houdt. Verschillende leden 
geven mee dat ook zij dit een belangrijke prioriteit vinden. De heer Van de Velden geeft aan dat het 
GGD-bestuur een geschikt podium is om het probleem te adresseren. De oplossing zal vervolgens 
een zoektocht zijn; hoe kunnen alle relevante partners rond dit thema tot een effektieve aanpak 
komen. Hij verwijst naar de wijze waarop de GGD aan de slag is gegaan met het thema ‘verwarde 
personen’, wat ook tot veel betere samenwerking heeft geleid. Ook kan de GGD gebruikt worden 
voor het verzamelen van kennis en ervaringen, zodat negen gemeenten dat niet zelf hoeven te doen.
Hij zal ook een nuttig boek over dit thema aanreiken. 
De heer Carrée stelt zich voor dat het GGD-bestuur drie/vier thema’s aanpakt als prioriteit. De 
commissie constateert dat het dan moet gaan om thema’s die voor de langere termijn gelding 
hebben, en niet bestaan uit ‘de waan van de dag’. 

4. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Steijn sluit de vergadering. 
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