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Aan de leden van de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de bestuurscommissievergadering Publieke Gezondheid & 
Maatschappelijke Zorg op maandag 1 juli 2019, van 15.00-16.30h. 

De vergadering vindt plaats in zaal 2.2 aan de Zijlweg 200 in Haarlem. Deze ruimte bevindt 

zich in het hoofdgebouw van de VRK, u kunt zich bij de receptie melden.

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen/actuele informatie ------------------------------------------------------------(bijlage)

Mevrouw Keuken, arts medische milieukunde (MMK) van de GGD, is aanwezig 
om een toelichting te geven op het taakveld MMK n.a.v. ongerustheid over de 
gezondheidsrisico’s van grafiet in de IJmond------------------------------------------(mondeling)

4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 8 april 2019-----------------------------------------------(bijlage)

Voorbespreking ivm gezamenlijke besluitvorming met BC OV 8 juli

5. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid OGGZ; meldpunt------------------------(bijlage)

6. Implementatieplan Wet Verplichte GGZ; meldpunt en verkennend onderzoek--------(bijlage)

7. Wet Verplichte GGZ; crisismaatregel--------------------------------------------------------(bijlage)
Aangezien de bestuurscommissie PG & MZ een besluit neemt over het meldpunt en
het verkennend onderzoek en het ambtelijk overleg over de Wvggz behoefte heeft
aan een richtinggevende uitspraak over de crisismaatregel, is er in dit bijzondere
geval voor gekozen gebruik te maken van de bestuurscommissie als platform om dit
te bespreken.

Ter advisering aan AB, bedrijfsvoering VRK

8. Zienswijzen Jaarverslag 2018, Programmabegroting 2020--------------------------------(bijlage)

9. 1e Bestuursrapportage 2019-------------------------------------------------------------------- (bijlage)

Ter kennisname

10.Bestuurlijke agenda BC PG&MZ-------------------------------------------------------------(bijlage)

11.Rondvraag en sluiting
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Datum
Contactpersoon

Doorkiesnummer
E-mail adres

Onderwerp

1 juli 2019
M. Broerse 
06 53635822
mbroerse@ggdkennemerland.nl
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg 

mailto:mbroerse@ggdkennemerland.nl
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Met vriendelijke groet,

Bert van de Velden
Secretaris Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg

Sinds de BC PG&MZ van 8 april 2019 is de volgende informatie met de leden van de BC 
PG&MZ gedeeld.

6 juni 2019 Memo over de resultaten van het panelonderzoek over stress en energie
7 juni 2019 Memo over de stand van zaken implementatie burgerhulp bij reanimatie
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