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Presentatie Wvggz, gezamenlijk met BCOV
Aangetekend wordt dat de bespreking vooral tot doel heeft de bij de verplichte GGZ betrokken 
bestuurders in gezamenlijkheid te informeren over het proces van besluitvorming. Inhoudelijke 
besluitvorming is aan de afzonderlijke colleges. Het overleg vindt niet plaats in het kader van een 
formele verantwoordelijkheid in de rol als bestuurders van de VRK, wel zijn gemeenten eigenaar van 
de GGD die mogelijk betrokken wordt bij de uitvoering. Instemming met het proces bindt op geen 
enkele manier de colleges in hun besluitvorming. Om de verbinding tussen zorg- en veiligheid op dit 
thema te kunnen maken, is gekozen voor deze gezamenlijke bespreking. 

Britt Huijpen (gemeente Haarlem) en Claire Morssink (GGD) schetsen waar de gemeenten voor staan 
(uitvoering Wvggz met ingang van 1 januari 2020) en lichten de gezette en nog te zetten 
processtappen toe. 
Aangezien niet alle gemeenten de voor de uitvoering van de wet benodigde expertise in eigen huis 
hebben en een doelmatige uitvoering gebaat is bij regionale samenwerking, is het idee ontstaan om 
de GGD, als regionale voorziening waar ook al het meldpunt Zorg & Overlast  is ondergebracht, een 
belangrijke rol toe te dichten. Als uitgangspunten voor het oppakken van deze rol zijn meegegeven:

- Uniformiteit in de regio
- Aansluiten bij (bestaande) regionale structuren
- Eenvoudig en efficiënt

Voor het uitwerken is een werkgroep ingesteld, waarin de geneesheer directeuren van de GGZ 
organisaties Ingeest en Parnassia, de officier van justitie, Kenter jeugdhulp, de gemeenten en de GGD 
hebben geparticipeerd. De werkgroep heeft een invoeringsplan opgeleverd.

De aanwezigen stemmen in met de richting, en menen dat het wenselijk is eerst een uitwerking te 
hebben van de aangegeven richting (activiteiten + kosten), voordat de colleges kunnen beslissen. De 
heer Hoes vraagt aan te geven welke scenario’s daarbij denkbaar zijn. Mevrouw Nienhuis constateert 
dat in het voorstel de uitvoering voor een deel bij de GGD ligt, maar dat er mogelijk ook andere 
scenario’s in beeld gaan komen. Ze vraagt daarom de implementatie zo in te richten dat ook andere 
keuzes in de toekomst mogelijk zijn. De heer Dales begrijpt uit de presentatie dat de GGZ-instellingen 
in dit kader geen rol wensen te nemen, hij betwijfelt of er realistische andere scenario’s zijn. 

Mevrouw Nienhuis constateert dat het betreffende gespreksonderwerp er één is die past bij wat de 
vierhoek genoemd wordt. Daarin hebben OM en politie een belangrijke rol. Wat haar betreft zou dit 
onderwerp niet op tafel moeten liggen in een setting waarbij die twee partijen niet aan tafel zitten. 
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De heer Van de Velden meldt dat OM en politie nauw betrokken zijn geweest bij voorliggend voorstel 
en dit steunen. Mevrouw Baltus verzoekt gezien de agendadruk gebruik te maken van de 
overlegmomenten, die toch al in de planning staan. Besloten wordt de nadere uitwerking in een 
volgende vergadering van BCOV en PG&MZ (gezamenlijk) te bespreken en daarbij Politie en OM uit 
te nodigen.

De heer Struijf doe de suggestie dat de aanwezigen hun colleges alvast te informeren over het 
voorstel over de verplichte GGZ, dat wordt voorbereid.  

Gehoord hebbende de discussie besluiten de BC OV en BC PG&MZ:
1. Akkoord te gaan met de richting; met name de rol van de GGD in het kader van de melding, het 

verkennend onderzoek en het advies aan de OvJ; en nadere uitwerking van conceptplan 
implementatie WVGGZ

2. Ermee in te stemmen dat de nadere uitwerking wordt besproken in een gezamenlijke 
vergadering van de commissies, waarbij OM en politie worden uitgenodigd, waarna 
besluitvorming door de colleges kan volgen.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van mevrouw Meijs en de heer 
Beentjes. In verband met de afwezigheid van mevrouw Meijs, zit mevrouw Booij vergadering voor.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
De heer van de Velden meldt dat mevrouw Meijs als voorzitter van het GGD bestuur aanwezig is 
geweest bij een landelijke vergadering van GGD voorzitters, de bestuurlijke advies commissie 
publieke gezondheid (BacPG). N.a.v. deze vergadering heeft zij laten weten zich te realiseren dat in 
Kennemerland een groot aantal zaken meer dan goed lopen, zoals verwarde personen, lokaal 
gezondheidsbeleid, regionale afstemming, diverse aansluiting bij preventie programma’s, aansluiting 
bij 113, JOGG etc. Zij heeft gemeld hier trots op te zijn.

Mevrouw Booij meldt dat zij de ter kennisname verstuurde evaluatie luchtkwaliteit IJmond graag nog 
intern wil bespreken. Als er zaken zijn die relevant zijn voor Schiphol, zal zij er desgewenst bij de 
collega wethouders of GGD op terug komen.

De heer Bluijs vraagt of hij de ter kennisname rondgestuurde informatiebrief VSO kan delen met de 
gemeenteraad. De heer Van de Velden ziet hierin geen bezwaar, aangezien het openbare informatie 
betreft. 

4. Verslag BC PG&MZ 11 februari 2019

Het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Onder 
dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

Ter besluitvorming

5. Implementatieplan Wet Verplichte GGZ
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Mevrouw Booij brengt de inbreng van mevrouw Meijs over. Zij heeft schriftelijk laten weten dat de 

gemeente Haarlem akkoord is met de voorgestelde richting en meer in het bijzonder de rol van de 

GGD daarin. Zij geeft mee dat het van belang is dat snel een voorstel wordt aangereikt waarin wordt 

beschreven hoe de taak wordt opgepakt en welke kosten hieruit voortvloeien. Nadat alle gemeenten 

hebben ingestemd met de richting (specifiek de rol van de GGD) is voor de uitvoering van de taak nog 

een mandaatbesluit nodig.

Zij vraag bij de uitwerking van het implementatieplan nog aandacht voor:

 Blijvende bestuurlijke en operationele betrokkenheid van ketenpartners
 Het organiseren van sturing en regie vanuit de regiogemeenten
 Voldoende terugkoppeling naar de verantwoordelijke gemeente na ontvangst van een melding, 

zowel indien een zorgmachtiging wordt ingediend als wanneer dat niet wordt gedaan.

Als aanvulling op de discussie in de gezamenlijke vergadering benadrukt de heer Struijf het belang 

om samen met de burgemeesters op te trekken. Niet alleen wethouders volksgezondheid, maar ook 

burgemeesters hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. 

Hij verzoekt als duidelijkheid bestaat over de kosten, deze informatie snel te delen. Het zou mooi zijn 

als de financiële consequenties in de gemeentebegroting 2020 meegenomen kunnen worden. 

Mevrouw de Roy van Zuidewijn onderschrijft de wens om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Zeker 

ook om niet verrast te worden met incidenten als zaken niet goed georganiseerd zijn. 

De heer van de Velden licht toe dat juist vanwege die verbinding tussen zorg en veiligheid gekozen is 

om een gecombineerde vergadering te organiseren. Het proces van implementatie van de Wvggz is 

in zijn ogen een proces van gemeenten. Haarlem is in dit geval de gemeente die hierin het voortouw 

heeft genomen. De GGD is aan de voorkant gevraagd mee te denken en meer in het bijzonder de 

vraag gesteld of zij een rol zouden kunnen vervullen bij de uitvoering. Hij merkt op dat in het traject 

helder is geworden dat er subsidiemogelijkheden zijn. Een aanvraag hiervoor is bij zijn weten 

ingediend. 

De heer Erol realiseert zich dat er geen andere alternatieven voor handen zijn. Hij vindt het goed dat 

er nu op geanticipeerd wordt. 

Mevrouw Steijn hoort graag als de mogelijke alternatieven door de werkgroep zijn onderzocht en 

welke afwegingen gemaakt zijn, omdat zij daarmee een verhaal heeft richting de gemeenteraad. Zij 

pleit er ook voor ervaringsdeskundigen bij het plan te betrekken.

De heer Rijke merkt op blij te zijn met de stappen, die nu al gezet zijn. 

Mevrouw Booij tekent aan in Haarlemmermeer graag alle varianten goed te willen onderzoeken. 

Wellicht zijn er combinaties mogelijk. Zij meldt van haar ambtenaren gehoord te hebben dat de 

gemeente Haarlemmermeer niet betrokken is bij de voorbereiding. 

De heer Van de Velden refereert aan de presentatie van mevrouw Huijpen waarin verteld is hoe het 

proces gelopen is en dat alle gemeenten zijn aangehaakt. Wel wil hij meegeven dat hij signalen 

opvangt dat, zeker op het snijvlak van zorg- en veiligheid, de interne afstemming binnen gemeenten 

aandacht vraagt. Hij neemt zichzelf voor, vaker de checkvraag te stellen bij gemeenten of alle 

betrokken beleidsvelden zijn ingesloten. 
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Mevrouw Morssink meldt dat zij samen met de geneesheerdirecteur van Parnassia, een presentatie 

heeft verzorgd voor collega’s in Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Het tot nu toe 

doorlopen proces in Kennemerland en Haarlemmermeer dwong bewondering af. Zij stipuleert dat 

GGZ aanbieders geen rol willen nemen in de beoordeling van cliënten in het kader van de Wvggz, 

omdat zij dan ‘de slager zijn die het eigen vlees keurt’. De behoefte lijkt te bestaan aan een neutrale 

partij voor deze taak. 

6. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid OGGZ

De heer Van de Velden schetst de context van het voorstel. De gemeente Haarlem en GGZ Ingeest 

hebben opdracht gegeven om 5 casussen ten aanzien van personen met verward gedrag te 

onderzoeken. Dit met het doel te zien wat de verklaring is dat sommige situaties met personen met 

verward gedrag, niet de oplossing krijgen, die wel nodig lijkt. Naast de gemeente, GGZ Ingeest en de 

politie, is ook de GGD van meet aan bij dit onderzoek betrokken. Al snel kwam het geformeerde 

kernteam tot de conclusie dat het meerwaarde zou hebben om het te benaderen op het 

schaalniveau van de dienstverlening van GGZ Ingeest, d.w.z. naar heel Zuid Kennemerland en 

Haarlemmermeer. Het kernteam is om die reden dan ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van 

de gemeente Haarlemmermeer. Door het kernteam is een groot aantal partijen in het overleg 

betrokken (Brijder, RIBW, Hartekamp, Kenter, Fivoor, SEH e.d.). Aan de hand van de aangedragen 

casuïstiek is bezien waar problemen zitten in het relevante bedrijfsprocessen en waar verbeteringen 

bewerkstelligd kunnen worden. Een van de constateringen is dat de politie veel tijd kwijt is in geval 

sprake is van een situatie dat weliswaar sprake is van zorgwekkend of overlast gevend gedrag, maar 

er geen sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit (bij veiligheidsdreiging is het volstrekt 

duidelijk dat de politie een taak heeft) of een acuut psychisch probleem (rol crisisdienst). In die 

situaties ontbreekt het aan bemoeizorg om iemand naar huis te begeleiden of een oplossing te 

vinden voor het zich aangediende probleem. De belasting die dit voor de politie met zich meebrengt 

is vooral voelbaar op bepaalde avonden in de week en de weekenden. In deze gevallen kan de inzet 

van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg  (OGGZ) een bijdrage leveren door de begeleiding ter 

plekke van een situatie over te nemen. Hieruit is het idee ontsproten om het dagvenster van het 

meldpunt Zorg & Overlast te verlengen (gelijk dat ook het geval is binnen GGZ) en inzet van 

bemoeizorg buiten kantooruren mogelijk te maken. Het is niet de oplossing voor alles (er is ook op 

andere vlakken nog het nodige te doen), maar ziet er nu uit als een kansrijke interventie. Voor deze 

benadering bestaat een breed draagvlak en is de reden om een pilot op te tuigen. Alvorens dit uit te 

werken, ligt de vraag voor of gemeenten dit ook waard vinden te onderzoeken. 

Mevrouw Steijn vraagt hoe zij dit kan zien ten opzichte van wat zij heeft gehoord bij de presentatie 

over het invoeringsplan Wvggz. Daarnaast vraagt zij of binnen alle pijlers van de aanpak personen 

met verward gedrag de hiermee samenhangende maatregelen zijn genomen. Zij is in het bijzonder 

benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot vervoer.

De heer Van de Velden antwoordt dat hierin een relatie ligt. Voor de uitvoering van de Wvggz is het 

nodig om het meldpunt steviger te positioneren. Dat kan helpend zijn voor het intensiveren van de 

bemoeizorg in het kader van de OGGZ. Hij ziet hierin een kans om te komen tot een efficiënte 

aanwending van middelen. Met betrekking tot vervoer merkt de heer Van de Velden op dat binnen 

Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer de pilot GGZ mobiel loopt en in de IJmond naar 

verwachting de vervoersopgave een antwoord krijgt binnen de pilot waarvoor nu een 

4



subsidieaanvraag in voorbereiding is (GGD Zaanstreek Waterland en Parnassia). Vervoer kan niet los 

gezien worden van de aanwezigheid van observatielocaties en beddencapaciteit. Binnen de IJmond is 

ook een spoedzorgketenoverleg gestart waarin alle aspecten rond dit thema de aandacht krijgen die 

ze verdienen.

De heer Struijf vindt de pilot passen in het streven om de belasting van de politie te verminderen. Hij 

kan zich voorstellen dat er meerdere zaken zijn die nog om aandacht vragen. Ook hier geldt dat als er 

middelenbehoefte is, dit tijdig bij gemeenten onder de aandacht wordt gebracht.

Mevrouw Booij brengt naar voren dat mevrouw Meijs heeft meegegeven in te kunnen stemmen met 

de denkrichting en de vraag aan de directeur publieke gezondheid om voorbereidingen te treffen 

voor het optuigen van een 2-jarige pilot voor de uitbreiding van het meldpunt en de beschikbaarheid 

van OGGZ. Mevrouw Meijs heeft opgemerkt dat in het stuk een abuis zit. Er staat dat de gemeente 

Haarlem de regie heeft bij de Wvggz. De gemeente Haarlem heeft weliswaar ambtelijk het voortouw 

genomen, maar is een gemeente als alle andere in de regio. 

Mevrouw Meijs heeft verder meegegeven meerwaarde te zien in het verbinden van de nieuwe taken 

van de GGD binnen het kader van de Wvggz en het verstevigen van OGGZ. Zij doelt dan in het 

bijzonder op de meerwaarde bij casuïstiek die nu buiten de kaders van crisisdienst GGZ/psychiatrie 

en politie vallen, maar waar wel acute ondersteuning nodig is (zoals beschreven onder het kopje 

knelpunt in de keten, pagina 3). Zij beveelt verder aan de resultaten stelselmatig te monitoren.

Mevrouw Booij merkt op dat zij heeft meegekregen dat ambtenaren vanuit Haarlemmermeer niet 

betrokken zijn geweest bij het voorstel.

De heer Van de Velden geeft aan dat in het spoedzorgketenoverleg, waaraan dit voorstel is 

ontsproten, ook de gemeente Haarlemmermeer is vertegenwoordigd. Het voorstel is voor advies 

voorgelegd aan het Ambtelijk overleg volksgezondheid en deze hebben hierover een positief advies 

uitgebracht en dat heeft hij als directeur publieke gezondheid overgenomen. Hij memoreert dat het 

AO aan de directie adviseert en dat het ook aan de directie is om voor besluitvorming oog te hebben 

voor het draagvlak voor een aan de bestuurscommissie voorgelegd voorstel.

De heer Bluijs ziet een relatie met het VSO. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd.
Hij vindt het wel van belang dat zaken in samenhang worden bezien, zodat de verwachtingen voor 
iedereen dezelfde zijn en duidelijkheid bestaat over de financiële consequenties. 

Gehoord hebbende de discussie besluit de BC PG&MZ:

1. Kennis te nemen van de notitie “uitbreiden bereikbaarheid en beschikbaarheid OGGZ” en de 
hierin neergelegde denkrichting te onderschrijven.

2. De Directeur Publieke Gezondheid te vragen voorbereidingen te treffen voor de voorgestelde 2 
jarige pilot voor de uitbreiding en beschikbaarheid OGGZ.

3. Het concept plan, inclusief de financiële componenten, te agenderen in de BC PG&MZ. 
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Ter advisering aan DB, bedrijfsvoering VRK

7. Concept jaarverslag VRK 2018

De heer Erol geeft aan op pagina 6, bij de risicoparagraaf gelezen te hebben dat er 
mogelijk kosten gemaakt worden voor Veilig Thuis. Als deze informatie zo wordt gedeeld, 
kan dit het beeld oproepen als dat gemeenten dubbel gaan betalen voor Veilig thuis, 
omdat er op dit moment bij gemeenteraden een voorstel voorligt om de subsidie te 
verhogen.
De heer Van de Velden licht toe dat aan dit aspect een bewuste keuze ten grondslag ligt. 
Door het risico dat er bij de organisatorische onderbrenging van Veilig Thuis bij de VRK 
initiële kosten zullen kunnen optreden, blijft de aangehouden algemene reserve binnen 
de afgesproken bandbreedte en is geen sprake van restitutie van middelen. Voordeel 
hiervan is dat eventuele aanloopkosten financieel zijn gedekt.  

De BC PG&MZ adviseert het DB om op de volgende manier de voorstellen aan de gemeenteraden 
voor een zienswijze voor te leggen:

1. Aan het AB voor te stellen:
a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten meldkamer, een 

bestemmingsreserve in te stellen voor een bedrag van € 500.000;
b. In het kader van Duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen voor een bedrag 

van € 500.000;
c. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor nog te betalen kosten 

besparingsopdracht meldkamer;
d. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 146.506 toe te voegen aan de algemene 

reserve;
2. Het  AB  voor  te  stellen  een  bedrag  van  €  4.382.628  aan  restantkredieten  voor 

vervangingsinvesteringen en een bedrag van € 2.428.916 voor de verbouwing meldkamer 
over te hevelen naar 2019 conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag.
Het AB voor te stellen het restantkrediet voor de investeringen ICT van de meldkamer van € 
391.029 over te hevelen naar 2019;

3. In verband met de rechtmatigheid het AB voorstellen de in deze jaarrekening verantwoorde 
overschrijdingen alsnog goed te keuren;

4. Het  ontwerp-jaarverslag  2018,  inclusief  de  onder  punt  3  benoemde  voorstellen,  na 
definitieve vaststelling in het DB van 25 maart 2019 en na advies van de bestuurscommissies  
op 8 april 2019, aan te bieden aan de regiogemeenten met het verzoek om voor 4 juni 2019 
hun zienswijze kenbaar te maken.

5. Het jaarverslag 2018 op 8 juli 2019 te agenderen voor besluitvorming door het AB.

8. Ontwerp programmabegroting VRK 2020

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de programmabegroting VRK.

De BC PG&MZ adviseert het DB om op de volgende manier de voorstellen aan de gemeenteraden 

voor een zienswijze voor te leggen:

1. Na vaststelling van de begroting 2020 op 8 april 2019 deze aan te bieden aan de besturen 
van de regiogemeenten met het verzoek om voor 4 juni hun zienswijze kenbaar te maken.

2. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting:
a. De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
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b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2020 van het 
meerjareninvesteringsplan 2020-2023 en daarvoor de bijbehorende kredieten te 
voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting).

c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2019 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting)

d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 
2021-2023 van het MJIP 2020-2023 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk 
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort 
investeringen gebeurt over meerdere jaren.

e. Een krediet te voteren voor de aanschaf van twee watertankwagens voor een bedrag 
van € 600.000 in 2020. De structurele lasten ad. € 52.000 zullen vanaf 2021 leiden tot 
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

f. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende 
leningen in 2020 tot maximaal € 3.6 miljoen.

g. De nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen.
- Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 334.000
- Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 50.000
- Voortzetting aandacht statushouders € 80.000
- Infectieziektebestrijding € 41.000
- Duurzaamheid € 50.000
- Flexibele digitale werkplekvoorzieningen € 150.000
- Zaakgericht werken € 255.000

h. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2019 ten behoeve 
van het Zorg- en Veiligheidshuis met een bedrag van € 60.000.

i. De  directie  te  verzoeken  de  overwegingen  rond  de  evenementen-ondersteuning 
nader  te  onderzoeken  met  de  gemeenten  en  op  basis  daarvan  het  bestuur  een 
voorstel te doen 

Ter kennisname

9. Bestuurlijke agenda BC PG&MZ

De heer Struijf geeft aan nog geen uitnodiging te hebben ontvangen om invulling te kunnen geven 

aan zijn portefeuillehouderschap in de bestuurscommissie.  Mevrouw Morssink geeft aan dat de 

uitnodiging onderweg is en gecombineerd wordt met een bezoek aan de Wilhelminastraat. 

Mevrouw Steijn en de Roy van Zuidewijn geven aan een prettig gesprek te hebben gehad met de 

heer Buijtendijk over gezond gedrag. 

Mevrouw Steijn geeft aan zoekende te zijn in haar rol als bestuurder van de GGD en vraagt zich af of 

het mogelijk/wenselijk is om ook een ambtelijke vertegenwoordiging bij de afspraak met de GGD aan 

tafel te hebben. De heer Van de Velden licht toe dat de bestuurders als portefeuillehouders van 

inhoudelijk thema’s zijn benoemd om meer betrokken te zijn bij het onderwerp en als bestuurlijk 

klankbord te kunnen fungeren voor de ambtelijke werkgroep (GGD-gemeenten) die de voorstellen 

ontwikkelt. De benoemde portefeuillehouders zijn niet de trekkers van werkgroepen, dat is aan de 

ambtelijke ondersteuning.

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van de bestuurlijke agenda.
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10. Samenwerkingsconvenant en privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuis

De heer Struijf geeft aan dat privacy zelfs binnen de gemeenten het uitwisselen van informatie soms 

in de weg staat. 

Mevrouw de Roy van Zuidewijn vult aan dat het in haar beleving contrair is met de gedachte om 

vanuit verschillende domeinen samen te werken rond een casus. 

De heer Van de Velden refereert aan een gesprek wat hij, samen met professionals uit het zorg- en 

veiligheidsdomein had, met Arre Zuurmond. De heer Zuurmond is ombudsman in Amsterdam en 

deed een pleidooi om de grenzen van de privacywet op te zoeken en de AVG niet als alibi te 

gebruiken om niet te doen wat er voor de cliënt of omgeving noodzakelijk is.

Mevrouw Steijn oppert het idee om zich als wethouders eens te laten ‘bijscholen’ over privacy. De 

heer Struijf oppert om de nieuw aangetreden tijdelijk bestuurder van Veilig Thuis te vragen om haar 

ervaringen in Rotterdam te delen. De heer Van de Velden zegt toe te bekijken hoe aan deze behoefte 

invulling kan worden gegeven. 

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van het samenwerkingsconvenant en privacy protocol Zorg- en 

Veiligheidshuis.

11. Rondvraag en sluiting

De heer van de Velden brengt de bestuurlijke bijeenkomst over forensische woonvormen op 14 juni 

voor wethouders en burgemeesters nogmaals onder de aandacht. Daarvoor is reeds een ‘save the 

date’ uitgegaan. 

Mevrouw Broerse deelt de uitgave ‘Lessen uit crises in mini crisis 2017’ uit.

De voorzitter sluit de vergadering.

8


