
Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 1 juli 2019

Aanwezig: Mevrouw Meijs, Haarlem (voorzitter)
De heer Beentjes, Uitgeest
Mevrouw Booij, Haarlemmermeer 
Mevrouw Steijn, Velsen
De heer Rijke, Heemskerk
Mevrouw de Roy van Zuidewijn, Bloemendaal
De heer Erol, Beverwijk
De heer Bluijs, Zandvoort
De heer Struijf, Heemstede
De heer Buijtendijk, GGD
De heer Lesscher, GGD
Mevrouw Broerse, GGD

Mede aanwezig: Mevrouw Morssink, GGD
Mevrouw van der Stok, GGD
Mevrouw Van den Nouweland, GGD
Mevrouw Keuken, GGD
Mevrouw Lonneke Haans, GGD
De heer Pieterse, VRK
Mevrouw Huijpen, gemeente Haarlem

Afwezig: De heer Van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Van de Velden.  

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
De heer Buijtendijk kondigt aan dat dinsdag 2 juli een regionale factsheet wordt rondgestuurd waarin 
vanuit de kindermonitor specifiek wordt gericht op de populatie 0-4. Deze zal via de gebruikelijke 
weg kenbaar worden gemaakt. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. beeldschermgebruik en 
buitenspelen.

De heer Buijtendijk meldt dat met ambtenaren in het AO afgesproken is dat het antirookbeleid wordt 
meegenomen in het proces om te komen tot een nieuwe regionale nota. Dat proces start komende 
maand met een eerste bijeenkomst van de ambtelijke werkgroep. Input hiervoor zijn de preventie 
akkoorden, de evaluatie van de huidige regionale nota, de aandachtspunten uit het voorjaarsoverleg 
en de landelijke nota volksgezondheid. Eerste indruk is dat ook voor komende periode dit thema 
nadrukkelijk onderdeel blijft van de prioriteiten voor de komende periode (waaronder ook 
Stoptober).

Mevrouw Booij meldt dat vorige week het deelrapport van het onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol is uitgekomen. Dat zorgt voor zorgen bij 
inwoners. Het lange termijn onderzoek loopt nog. 
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De heer Lesscher meldt dat de gezondheidsraad heeft geadviseerd (19/6/19) de vaccinatie tegen HPV 
in het Rijksvaccinatieprogramma te houden. Naast meisjes zouden ook jongens de vaccinatie moeten 
krijgen. Ook bij hen biedt vaccinatie bescherming tegen verschillende vormen van kanker. Bovendien 
biedt vaccinatie groepsbescherming: niet alleen degene die gevaccineerd wordt, is beschermd, maar 
ook niet-gevaccineerden profiteren mee. Alleen al aan baarmoederhalskanker overlijden jaarlijks 200 
vrouwen. Vaccinatie werkt goed, biedt groepsbescherming en is veilig. Vaccinatie in het 
Rijksvaccinatieprogramma is het meest effectief rond de leeftijd van 9 jaar. Verder valt er 
gezondheidswinst te halen als mensen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren 
de gelegenheid krijgen dat alsnog te doen.
De gezondheidsraad vindt HPV-vaccinatie aanvaardbaar, omdat de gezondheidswinst die erdoor 
bereikt wordt opweegt tegen de last die de gevaccineerde ervan ondervindt: de vaccinatie werkt 
goed en geeft weinig bijwerkingen. Dit advies van de raad is aangeboden aan de staatssecretaris. 
Dhr. Blokhuis zal hier binnen 3 maanden een reactie opgeven.

De heer Lesscher meldt dat GGD Kennemerland in mei 2019 is gestart met de inhoudelijke 
voorbereiding van het programma Nu Niet Zwanger. Deze regionale uitvoering van het landelijke 
programma richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders waarbij er vanwege hun complexe 
problematiek zorg is of zij op dit moment geen veilige omgeving kunnen bieden voor een kind. Denk 
bij complexe problematiek aan verhoogde kwetsbaarheid door veelal een combinatie van 
psychiatrische problemen, verslaving, dakloosheid, schulden, een verstandelijke beperking, 
problemen met loverboys of illegaliteit.
De doelgroep is vrijwel altijd in beeld van (verschillende) hulpverleners. Deze professionals 
ondersteunen de doelgroep om de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie. De gesprekken hierover gaan op basis van vrijwilligheid. Er wordt aangesloten bij de 
leefwereld van de doelgroep en er wordt gekeken naar vragen, behoeften, barrières en 
mogelijkheden. De intensieve samenwerking tussen professionals zorgt voor een sluitend vangnet 
rondom het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen. Nu niet Zwanger is 
opgenomen in het landelijk programma Kansrijke Start.

Mevrouw Keuken, arts medische milieukunde (MMK) van de GGD, geeft een toelichting op het 
taakveld Medische Milieukunde van de GGD. Zowel de reguliere als opgeschaalde medische 
milieukunde komen aan bod. Zij verwijst naar
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziektelast-dalys-0/bijdrage-risicofactoren voor 
meer informatie over de risicofactoren voor ziektelast.
Mevrouw Broerse zegt toe de presentatie van mevrouw Keuken samen met het verslag te 
verspreiden. 

4. Verslag BC PG&MZ 8 april 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. 

Voorbespreking i.v.m. gezamenlijke besluitvorming met BC OV 8 juli

Bij de gezamenlijke vergadering met de BC OV op 8 juli, zijn in ieder geval aanwezig: mevrouw Booij 
en mevrouw Meijs. De heer Struijf is afwezig. 
Van de andere leden van de BC PG&MZ is nog niet bekend of ze aanwezig zijn.
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5. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid OGGZ; meldpunt

Mevrouw Morssink licht het voorstel voor een 2 jarige pilot toe. Door de openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ) buiten kantoortijden en in het weekend beschikbaar te stellen, zal de politie 
minder belast worden en in niet acute GGZ situaties zal escalatie voorkomen worden, is de 
verwachting. Het gaat om het uitbreiden van de huidige taken van de GGD op dit gebied.
Mevrouw Meijs vraagt zich af of het begrote aantal fte wel voldoende is. Het lijkt krap. Ze verwijst 
naar pagina 4 waar staat dat als er een huisbezoek nodig is er extra personeel moet komen. 
Mevrouw Morssink antwoordt dat er 1 medewerker bureaudienst heeft en er 1 medewerker op piket 
beschikbaar is. Dat is opgenomen in de begroting. 

Mevrouw Steijn vraagt zich af of het niet te ruim begroot is en kan zich vinden in de gegeven 
toelichting. Inhoudelijk is zij akkoord met het voorstel. Wel vraagt zij aandacht voor de juridische 
uitwerking, met name het formuleren van een overeenkomst dat de GGD deze taken uitvoert. 

De heer Lesscher geeft aan dat er morgen een overleg over de juridische uitwerking plaatsvindt. Zijn 
huidige beeld is dat het voorstel van de GGD, tezamen met de opdracht van de colleges, de juridische 
overeenkomst vormt voor de uitvoering van de taken.  

De heer Erol informeert hoe momenteel in vergelijkbare situaties wordt gehandeld, om na de pilot te 
kunnen zien of de resultaten hebben bijdragen.
Mevrouw Morssink antwoordt dat binnen kantoortijden momenteel OGGZ dienstverlening 
beschikbaar is. Buiten kantoortijden is er nu geen aanbod. Het voorstel dat voorligt komt voort uit de 
landelijk aanpak personen met verward gedrag, waarin voor gemeenten een aantal bouwstenen zijn 
aangereikt om tot een sluitende aanpak te komen. Een daarvan is de 24/7 beschikbaarheid van 
OGGZ. Er zijn verschillende ervaringen opgedaan in het land. GGD Kennemerland doet met dit 
voorstel een aanbod om het gat te kunnen dichten dat nu in deze regio gesignaleerd wordt. 

Mevrouw Steijn vraagt wat de nul-situatie is, wat de pilot moet opleveren. 
Mevrouw Morssink spreekt de verwachting uit dat er minder escalaties zullen zijn en mensen met 
verward gedrag sneller geholpen worden, waarmee de politie wordt ontlast van oneigenlijke taken. 
De GGD registreert altijd al de inzetten bij de OGGZ en zal dit ook voor de pilot blijven doen om 
trends en ontwikkelingen in het oog te houden.  

Mevrouw Booij geeft aan inhoudelijk achter het voorstel te staan. Zij heeft echter bezwaar tegen het 
financiële voorstel dat wordt gedaan, omdat de raad in haar optiek een zienswijze moet geven op het 
verhogen van de inwonerbijdrage. Zij is van mening dat er een raadsbesluit noodzakelijk is. 

De heer Beentjes vraagt of er sprake is van een pilot. Het voorstel roept bij hem de indruk op dat het 
niet terug te draaien is.
Mevrouw Morssink antwoordt dat de vorm van de pilot het mogelijk maakt om de uitvoering aan te 
passen indien dat nodig blijkt. Als blijkt dat de inzet van de GGD in deze vorm niet noodzakelijk blijkt, 
kan de extra inzet weer afgeschaald worden. 

De voorzitter concludeert dat de BC PG&MZ inhoudelijk akkoord is met het voorstel en zorgen heeft 
over, zowel de juridische vorm om deze taken bij de GGD te beleggen, als de uitvoerbaarheid van het 
begrotingstechnische voorstel.
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Vooruitlopend op de gezamenlijke vergadering met de BC OV, besluit de BC PG&MZ:

1. In  te  stemmen  met  de  uitwerking  van  de  uitbreiding  bereikbaarheid  en  beschikbaarheid 
meldpunt Zorg & Overlast

2. De colleges te verzoeken de GGD opdracht te geven tot uitvoering van de tweejarige pilot 
3. De incidentele lasten in 2019 op te nemen in de 2e berap 2019
4. De begroting 2020 aan te passen voor € 126.500 en dit te dekken door de verhoging van de  

inwonerbijdrage.

6. Implementatieplan Wet Verplichte GGZ; meldpunt en verkennend onderzoek

Mevrouw Van der Stok licht het implementatieplan voor de Wet Verplichte GGZ (meldpunt en 
verkennend onderzoek) toe. In de vorige vergadering van de BC PG&MZ en OV is gevraagd om een 
uitwerking. Deze ligt nu voor en bouwt voort op de expertise die al bij het meldpunt OGGZ bij de 
GGD, voor de regio, beschikbaar is. Het voorstel haakt in het voorstel voor de uitbreiding OGGZ. Als 
die uitbreiding er niet komt, zal dat ook minder beschikbaarheid voor de Wvggz betekenen.
Mevrouw Meijs heeft de indruk dat het aantal fte voorzichtig is ingeschat. 
Mevrouw Van der Stok geeft aan dat het aantal meldingen op een schatting is gebaseerd. Als er, 
bijvoorbeeld door een landelijke publiekscampagne, meer aandacht voor de mogelijkheid van 
melding komt, kan het aantal cases flink stijgen. 

De heer Erol pleit er voor de nieuwe taak na een bepaalde periode te evalueren. 
Mevrouw Morssink antwoordt dat er vanzelfsprekend wordt gerapporteerd over de resultaten. Deze 
wet is voor alle betrokken partijen nieuw.
De heer Beentjes stelt de vraag of deze taak in de gemeenschappelijke regeling moet worden 
opgenomen. Zijn er geen andere constructies om deze taak bij de GGD neer te leggen. 
De heer Rijke geeft aan dat alle gemeenten in Nederland dezelfde opdracht hebben. Deze wet moet 
uitgevoerd worden. Het is geen keuze. 

Mevrouw Booij vult aan dat in de mei circulaire duidelijk is geworden welke budgetten gemeenten 
voor deze nieuwe taken krijgen. Met die budgetten moeten keuzes gemaakt worden waar het aan 
uitgegeven wordt. Met alle onzekerheden heeft zij de beleving dat het koffiedik kijken is. Verder 
heeft zij het standpunt, gelijk als bij agendapunt 5, dat de verhoging van een inwonerbijdrage een 
raadsbesluit zou moeten zijn.
Mevrouw Huijpen licht toe dat op 2 juli 2019 een landelijk overleg van de VNG over de Wvggz 
plaatsvindt. Er zijn landelijk signalen dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn voor de 
nieuwe taak. 
De heer Rijke signaleert dat het GGD bestuur het eens is over de inhoud en roept de collega’s op aan 
een andere tafel het ongenoegen over de financiering aan te kaarten. Voorop staat het uitgangspunt 
de nieuwe taken als gemeenten gezamenlijkheid bij de GGD te beleggen.
De heer Bluijs vult aan dat hij het beeld heeft dat de VRK er alles aan doet om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. 
Mevrouw Steijn complimenteert de GGD met het gedane voorstel. 

De voorzitter concludeert dat de BC PG&MZ inhoudelijk akkoord is met het voorstel en zorgen heeft 
over, zowel de juridische vorm om deze taken bij de GGD te beleggen, als de uitvoerbaarheid van het 
begrotingstechnische voorstel.

Vooruitlopend op de gezamenlijke vergadering met de BC OV, besluit de BC PG&MZ:

1. In te stemmen met het implementatievoorstel voor het aandeel van de GGD Kennemerland in de 
uitvoering Wvggz, te weten: meldpunt en verkennend onderzoek.
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2. De colleges te verzoeken de GGD opdracht te geven tot uitvoering van deze taken en de 
benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 

3. De incidentele lasten van € 63.000 in 2019 op te nemen in de 2e berap 2019
4. De begroting 2020 aan te passen voor de incidentele kosten van € 25.000 en structurele kosten 

van € 95.000 en dit te dekken door de verhoging van de inwonerbijdrage.

7. Wet Verplichte GGZ; crisismaatregel

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.

Mevrouw Huijpen is aanwezig voor een toelichting. Er worden verschillende opties 
gegeven hoe invulling te geven aan de uitvoering van de crisismaatregel.

De BC PG&MZ haalt het volgende wisselend beeld op van de voorkeuren die gemeenten 
hebben voor het scenario voor de invulling van de hoorplicht.

 Velsen 1a

 Haarlem 1a

 Haarlemmermeer: 1b

 Beverwijk: 1b of 1c

 Uitgeest: 2

 Heemskerk: 2

 Zandvoort: nog onbekend

 Heemstede: nog onbekend

 Bloemendaal: nog onbekend

De argumenten voor de verschillende opties worden gedeeld. 

Mevrouw Booij biedt aan om als bestuurlijk verantwoordelijke vanuit deze 
bestuurscommissie op te treden. 

Vooruitlopend op de gezamenlijke vergadering met de BC OV, besluit de BC PG&MZ:

1. Mevrouw Booij, wethouder in Haarlemmermeer voor te dragen als bestuurlijk verantwoordelijke  
voor de implementatie van de crisismaatregel.

2. Voorkeur uit te spreken voor een scenario ten aanzien van de invulling van de hoorplicht 
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• Scenario 1: horen door de gemeente
• A: horen door de burgemeester zelf
• B: horen door een ambtenaar OOV 
• C: Horen door medewerker in een piketpool

• Scenario 2: horen door de GGD
3. Opdracht  te  geven  voor  nadere  uitwerking  van  deze  hoorplicht  in  een  implementatieplan 

inclusief  financiële consequenties (respectievelijk  aan de GGD of  aan de regionale ambtelijke  
werkgroep WvGGZ). Hoe dit exact vorm te geven zal ook afhangen van de uitkomsten van de  
bespreking (of alle bestuurders voorkeur geven aan hetzelfde scenario of dat hier verschil tussen  
bestaat).

4. Aan de colleges van B&W voorleggen of zij instemmen met bovengenoemde richting. 

Ter advisering aan AB, bedrijfsvoering VRK

8. Zienswijzen Jaarverslag 2018, Programmabegroting 2020

8.a Jaarverslag 2018
De heer Pieterse, concern controller van de VRK, stelt zichzelf voor. 
De heer Bluijs meldt dat n.a.v. de zienswijze van gemeenten het DB een aantal wijzigingen 
heeft aangebracht; nieuw is het voorstel om € 297.506 terug te storten aan de 
gemeenten.

Mevrouw Booij geeft aan dat Haarlemmermeer daar een ander standpunt over had en 
deze middelen graag bij de VRK had gelaten ter dekking van eenmalige kosten voor de 
regionale bluswatervoorziening. Verder tekent zij aan, dat zij voor de bestemmingsreserve 
ad. € 500.000 voor duurzaamheid graag een onderscheid ziet in wettelijke en niet 
wettelijk verplichte duurzaamheidsinterventies. Verder doet zij de suggestie om deze 
beschikbare financiële ruimte, te gebruiken om de voorstellen op het gebied van de OGGZ 
te financieren, zodat geen zienswijze van de raden gevraagd hoeft te worden. 

De voorzitter concludeert dat de BC PG&MZ:

Het AB positief adviseert over de voorstellen, aangevuld met het advies om bij de uitwerking van de 
plannen over duurzaamheid onderscheid te maken in wettelijke en niet-wettelijke interventies.

De BC PG&MZ besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende voorstellen:

1. Het jaarverslag 2018 definitief vast te stellen
2. Met betrekking tot het rekeningresultaat als volgt te besluiten

a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten meldkamer, een 
bestemmingsreserve in te stellen voor een bedrag van € 500.000;

b. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor nog te betalen kosten 
besparingsopdracht meldkamer;

c. In het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen voor een bedrag 
van € 500.000, met dien verstande dat het algemeen bestuur toestemming dient te 
geven voor de nadere uitwerking van de plannen, waarna pas uitgaven uit deze 
bestemming mogelijk zijn. Wanneer er uiterlijk 1 januari 2021 niet tot geaccordeerde 
bestedingsvoorstellen is gekomen, leidt dit tot vrijval van deze reserve.

d. Een bedrag van € 297.506 terug te storten aan de gemeenten, het bedrag zijnde het 
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verschil tussen de berekende noodzakelijke reserve en de reserve die zou ontstaan na 
aftrek van de bovengenoemde bestemmingen;

3. 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.

4. Het AB voor te stellen het restantkrediet voor de investeringen ICT van de meldkamer van € 
391.029 over te hevelen naar 2019;

5. In verband met de rechtmatigheid voorstellen de in deze jaarrekening verantwoorde 
overschrijdingen alsnog goed te keuren.

8.b Programmabegroting 2020

De heer Pieterse licht toe dat n.a.v. de zienswijze van Haarlem, Zandvoort, Heemstede en 
Haarlemmermeer niet gelijkluidend waren. Het DB heeft er naar gekeken en stelt voor de saldi van 
de meerjarenraming bij de VRK te laten, zodat enige financiële bewegingsruimte voor de VRK 
behouden blijft.
De vraag die bij de BC PG&MZ opkomt is of deze bewegingsruimte ingezet kan worden voor de taken 
op het gebied van de OGGZ of Wvggz. 

De BC PG&MZ besluit:
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende besluiten

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen 
2. Bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting tevens

a. 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).

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

c. 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.

d. 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.

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

f. 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
- Zaakgericht werken € 255.000

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

h. Het DB te verzoeken de overwegingen rond de evenementen-ondersteuning te 
agenderen voor de AB-vergadering van oktober, en de begrotingsruimte 2020 e.v., 
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onder voorbehoud van definitieve besluitvorming over de noodzaak van extra inzet 
voor evenementenondersteuning, vooralsnog hiervoor te reserveren. 

9. 1e Bestuursrapportage 2019

De heer Bluijs licht toe dat het DB voorziet in 2019 middelen over te houden en voornemens is dit 
terug te geven aan gemeenten.  

De BC PG&MZ besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende besluiten:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019;
2. Gehoord het advies van de accountant, in te stemmen met 

a. Het voteren van een krediet voor:
- duikmateriaal voor een bedrag van € 86.000;
- klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats voor een bedrag van € 26.000;
- zaakgericht werken voor een bedrag van € 212.000;
- fall-back voorzieningen meldkamer voor een bedrag van € 30.000.

b. Het verhogen van het krediet voor audiovisuele techniek voor de Koningin Maximakazerne 
met een bedrag van € 15.000.

c. De vaststelling van de herziene jaarschijf kredieten 2019 tot een totaalbedrag van 
€ 11.669.127.

3. Het begrotingssaldo van € 455.000 te markeren als zijnde bedoeld om terug te storten aan de 
gemeenten

4. De begroting niet te wijzigen naar aanleiding van de structurele verhoging van de specifieke 
gemeentelijke bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma ad € 50.000.

5. Het Algemeen Bestuur voor te adviseren in te stemmen met de begrotingswijzigingen conform 
Bijlage II

6. De 1e bestuursrapportage na 8 juli samen met vastgesteld jaarverslag 2018 en 
programmabegroting 2020 aan te bieden aan de colleges.

Ter kennisname

10. Bestuurlijke agenda BC PG&MZ

Mevrouw Booij signaleert dat zij als bestuurlijk portefeuillehouder nog niet volledig is aangehaakt bij 

de bestuurlijke opdracht waar zij verantwoordelijk voor is. 

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van de bestuurlijke agenda.
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11. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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