
 

Aan: Bestuurscommissie PG&MZ
Van: Bert van de Velden, directeur publieke gezondheid
Datum: 26 september 2019
Betreft: Actuele ontwikkelingen 

Met dit memo wordt u op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen en voortgang van de 
uitvoering van taken. Sommige onderwerpen regarderen niet de GGD, maar we zijn tot op 
zekere hoogte er wel bij betrokken. Daar waar ik het idee had dat het van meerwaarde zou 
kunnen zijn, heb ik er aandacht aan besteed. Desgewenst kunt u daar tijdens de vergadering 
van 7 oktober a.s. nog vragen over stellen c.q. opmerkingen over maken.

Wet verplichte GGZ (Wvvgz)
Na besluitvorming in de bestuurscommissies van juli jl. zijn de voorbereidingen voor de 
uitvoering van de taken ‘meldpunt’ en ‘verkennend onderzoek’ door de GGD ter hand 
genomen. De personele bezetting is op niveau gebracht om hier voortvarend mee aan de 
slag te gaan. 
De eerste stappen voor het maken van werkinstructies en het beschrijven van de 
werkprocessen zijn gezet en personeel wordt daarop ingewerkt. Met GGZ partners zijn 
gesprekken gevoerd over de samenwerking en wat over en weer te verwachten is. Waar 
mogelijk wordt gebruik gemaakt van wat in omliggende regio’s is ontwikkeld (niet twee keer 
hetzelfde wiel uitvinden) en afspraken worden gemaakt hoe naar de toekomst toe ervaringen 
kunnen worden gewisseld, zodat hiervan kan worden geleerd.
De landelijke ict ondersteuning is in ontwikkeling.
Maandelijks vindt een ambtelijk overleg plaats met de gemeenten om de stand van zaken te 
delen. Een regionaal communicatieplan wordt samen met de gemeenten ontwikkeld. 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de voorbereidingen volgens planning lopen en 
voldoen aan de meegegeven uitgangspunten.

Aanpak voorkoming Escalatie (AVE)
In 2018 is gestart met het opstellen van een handboek AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) 
voor alle partners werkzaam in de Veiligheidsregio Kennemerland. Onder leiding van het 
Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland en met ondersteuning van bureau RONT is in goede 
samenspraak tussen en met de partners een handboek opgeleverd. Specifiek doel hiervan 
was om de routing van de integrale samenwerking tussen het sociaal domein en het 
veiligheidsdomein in kaart te brengen. Daaraan is een overzicht gekoppeld met de 
escalatieniveaus en bijbehorende criteria.
Dat heeft geleid tot de vraag aan de GGD om het handboek actief onder de aandacht te 
brengen van alle belanghebbenden en zorg te dragen voor beheer en onderhoud van het 
handboek.
Later dan de bedoeling is deze opdracht nu ter hand genomen. Begin oktober 2019 wordt 
gestart met de uitwerking van het beheer en onderhoud. 
Adviseurs van gemeenten zijn nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren in de ambtelijke 
werkgroep om dit proces te begeleiden.
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Ambulancezorg (AZ) 
In juni van dit jaar heeft de minister van VWS de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd 
over de toekomstige wetgeving van de ambulancezorg. In verband met het aflopen van de 
Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021 zet de minister van VWS de 
contouren uiteen van de structurele wetgeving voor de ambulancezorg, die de minister 
voornemens is voor te bereiden. De minister acht sterke publieke waarborgen van belang, 
om de continuïteit van de ambulancezorg in de keten van acute zorg te borgen. 
De minister benoemt in dit kader ook specifiek het belang in situaties van crisis, waarin 
opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken 
partijen van belang is.

Ten aanzien van het waarborgen van de continuïteit merkt de minister van VWS onder meer 
op:

- Per veiligheidsregio is er een aanbieder die het alleenrecht heeft om de 
spoedeisende ambulancezorg te leveren en daarnaast de plicht heeft om deze zorg 
te leveren.

- Representerende verzekeraars (de twee grootste verzekeraars in de regio) kopen 
ambulancezorg in bij de RAV’s, tegen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
vastgestelde tarieven, die voor alle zorgverzekeraars en in het gehele land gelijk zijn. 

- De huidige aanbieders krijgen voor onbepaalde tijd een aanwijzing. Huidige RAV’en 
kunnen voor onbepaalde tijd ambulancezorg blijven bieden. Daartoe is de minister 
voornemens de ambulancezorg wettelijk aan te merken als niet-economische dienst 
van algemeen belang (NEDAB). Bij een dergelijke publieke taak is er geen sprake 
van een markt en geldt de Europese regelgeving voor mededinging en aanbesteding 
niet.

Met deze uitspraak van de Minister vervalt de noodzaak voor het doen van een verkennend 
onderzoek naar scenario’s die uitgaan van een stelsel van aanbesteding.

Najaarsoverleg 4 november 2019
Op maandagmiddag 4 november, van 13.00-17.00h vindt het najaarsoverleg van de 
bestuurscommissie plaats. Het najaarsoverleg is een informeel overleg voor wethouders en 
ambtenaren volksgezondheid voor verdieping op een specifiek thema. De voorbereidingen 
zijn gestart. Een definitief programma volgt zo spoedig mogelijk. Het AO heeft de suggestie 
gedaan in te zoomen op de invloed van de fysieke leefomgeving op gezondheid.
Het overleg vindt plaats op het gemeentehuis van Bloemendaal. Dankzij bemiddeling van 
wethouder De Roy van Zuidewijn, stelt de gemeente de raadszaal beschikbaar voor dit 
overleg.

Stofemissies Tatasteel/Harsco (grafietregen IJmond)
De overlast van stof/graniet en de zorgen die bij inwoners bestaan over het risico voor de 
gezondheid vraagt nog steeds veel aandacht van de GGD. Niet alleen de 
informatievoorziening aan burgers vraagt meer tijd dan normaal, maar ook de bijdrage die 
vanuit de GGD als gezondheidsadviseur wordt gevraagd trekt een wissel op de beschikbare 
personeelsformatie. Daarbij wordt gezien dat de zorgen zich nu bovenop stof ook uitstrekken 
naar de geluidsbelasting in de regio. Stapeling van geluid (Tata, luchtverkeer, snelwegen 
e.d.) trekt ook de aandacht. Door goed te prioriteren wordt het maximale uit de beschikbare 
kwaliteiten van mensen gehaald, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de rek er wel wat 
uit lijkt te gaan. 

Spoedzorgketen overleg/aanpak personen met verward gedrag
Op 10 oktober a.s. vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats waar de resultaten van het 
spoedzorgketenoverleg en de leertafel in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer worden 
gepresenteerd, een start wordt gemaakt met het programma Geweld hoort nergens thuis en 
het eerste gesprek wordt gevoerd over de governance met betrekking tot het verbinden van 
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zorg en veiligheid. Een belangrijk thema om probleemsituaties in een zo vroeg mogelijk 
stadium te detecteren en van een passende aanpak te voeren alsook overlast gevende 
situaties zoveel als mogelijk te beperken door hierin tijdig en doeltreffend op te treden. Dat 
vraagt het nodige van alle betrokkenen op het vlak van veiligheid en zorg en meer in het 
bijzonder van de samenwerking tussen de diverse disciplines. De bijdrage vanuit de GGD is 
vooral voorwaardenscheppend door netwerken te ontsluiten en organisaties aan elkaar te 
verbinden. 

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
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