
Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 7 oktober 2019

Aanwezig: Mevrouw Meijs, Haarlem (voorzitter)
Mevrouw Booij, Haarlemmermeer 
Mevrouw Steijn, Velsen
De heer Erol, Beverwijk
De heer Rijke, Heemskerk
Mevrouw de Roy van Zuidewijn, Bloemendaal
De heer Struijf, Heemstede
De heer Van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw Broerse, beleidssecretaris

Mede aanwezig: De heer Buijtendijk, clustermanager Advies en Onderzoek

Afwezig: De heer Beentjes, Uitgeest
De heer Bluijs, Zandvoort

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heren Beentjes en Bluijs.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
Bij de vergaderstukken is een memo meegestuurd waarin de stand van taken van een aantal 
onderwerpen gedeeld is. 

N.a.v. dat memo meldt mevrouw Booij dat het op peil houden/brengen van de capaciteit van de 
medische milieukundige kennis bij de GGD door de gemeente Haarlemmermeer – met name tegen 
de achtergrond van de fijnstof problematiek in relatie tot Schiphol – van belang wordt geacht.  

Mevrouw Meijs vraagt of er een effect is van nieuwe wetgeving ambulancezorg op de GGZ mobiel en 
zo ja welk. De heer Van de Velden antwoordt dat de nieuwe wetgeving die de Tijdelijke Wet 
Ambulancezorg (TWAZ) gaat vervangen (2021) en in voorbereiding is, los staat van de inzet van de 
GGZ mobiel. Minister Bruins van VWS heeft eind juni 2019 de contouren voor de wetgeving 
Ambulancezorg (WAZ) uiteengezet. De minister wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid 
van Ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor 
onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Hiermee zet de minister het belang van beschikbare 
Ambulancezorg voor de patiënt voorop. Om aanwijzing voor onbepaalde tijd mogelijk te maken, en 
weg te blijven van aanbesteding, zal de Ambulancezorg worden aangemerkt als niet-economische 
dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en 
bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de 
aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. 

Mevrouw Meijs informeert of de geplande bijeenkomst op 2 december a.s. over de Wvggz het risico 
in zich heeft dat als daar noodzaak toe zou zijn onvoldoende tijdig bijsturing plaats kan vinden. De 
heer Van de Velden antwoordt dat de implementatie van het meldpunt en het verkennend 
onderzoek volgens planning verloopt en dat niet de verwachting leeft dat bijsturing van de planning 
nodig is. 
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Mevrouw Booij vult hierop aan dat de stuurgroep Wvggz/crisismaatregel, waarvan zij samen met 
mevrouw Nienhuis en de heer Wienen deel van uitmaakt, op 14 oktober bij elkaar komt. Het beeld 
nu is dat gemeenten de crisismaatregel verschillend gaan inrichten. 

4. A. Verslag BC PG&MZ 1 juli 2019
Er zijn geen opmerkingen over en naar aanleiding van het verslag en het wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

B. Verslag BC PG&MZ en OV 8 juli 2019
Mevrouw Meijs merkt op dat tekstueel op pagina 4 al een correctie was doorgevoerd. Met 
inachtneming hiervan wordt het verslag vastgesteld.

Ter advisering aan AB, bedrijfsvoering VRK

5. 2e Bestuursrapportage 2019

Mevrouw Meijs zegt het jammer te vinden dat de heer Bluijs als portefeuillehouder Financiën in het 
bestuur van de VRK niet aanwezig is om zaken toe te lichten. De heer Van de Velden merkt op dat de 
heer Bluijs hem mee heeft gegeven dat in de bestuursrapportage wat hem betreft geen 
bijzonderheden schuilen en dat gemeenten in zijn ogen gemeenten de bestuursrapportage als 
voorbeeld kunnen nemen. 

Mevrouw Meijs informeert wat er gebeurt met het verwachte positieve resultaat van € 543.000.
De heer Van de Velden antwoordt dat in de eerste bestuursrapportage een positief jaarresultaat 
werd verwacht. Dat vond zijn oorzaak in het versneld doorvoeren van efficiencymaatregelen. Destijds 
is voorgesteld om dat overschot aan gemeenten terug te geven, maar het bestuur heeft besloten dit 
eerst bij de vaststelling van de jaarrekening te willen doen. Inmiddels is gebleken dat het verwachte 
resultaat naar boven kan worden bijgesteld. De VRK voert binnen de meegegeven financiële kaders 
het werk uit.

De heer Erol vraagt hoe hij dit positieve resultaat moet zien in het licht van de gevraagde verhoging 
van de bijdrage van gemeenten voor de pilot van 2 jaar voor de uitbreiding OGGZ en de kosten voor 
de uitvoering van taakonderdelen Wvggz. 
De heer Van de Velden antwoordt dat de kosten die moeten worden gemaakt voor de uitvoering van 
de Wvggz in beginsel voor de gemeenten zijn. Dat geldt dus ook voor de kosten voor het uitvoeren 
van het meldpunt en het verkennend onderzoek dat de VRK in opdracht van de gemeenten uitvoert. 
De pilot uitbreiding meldpunt en verbeterde inzet OGGZ gaat lopen in 2020. Als in de begroting 2020 
onvoldoende middelen beschikbaar blijken, dan zal hier bij de eerste bestuursrapportage 2020 
melding van worden gemaakt en een voorstel worden voorgelegd hoe hiermee om te gaan. 

Mevrouw Booij zegt dat het haar opvalt dat er veel initiatieven zijn voor 24/7 meldpunten voor 
verschillende doelgroepen ook binnen gemeenten. Zij vraagt zich af of de burger nog wel door de 
bomen het bos ziet en twijfelt aan het rendement van de kosten die hiervoor moeten worden 
gemaakt.

Mevrouw Meijs vraagt of de lagere uitgaven aan het vaccinatieprogramma betekent dat de bijdrage 
omlaag kan. De heer Van de Velden licht toe dat de meevaller is gemaakt bij de vaccinatie tegen 
meningokokken. Door efficiënt gebruik te maken van de staande organisatie, zijn de kosten ruim 
lager uitgevallen dat de vergoeding die hiervoor wordt verkregen. Dit staat los van de financiering 
van het Rijksvaccinatieprogramma. De financiering voor de uitvoering van dat programma is 
gewijzigd. Werden de rijksmiddelen voorheen via het RIVM naar de GGD’en doorgesluist, nu loopt de 
financiering via het gemeentefonds. 
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Daarbij wordt ervan uitgegaan dat gemeenten die gelden ook afdragen aan GGD’en voor de 
uitvoering. Om dit goed geregeld te krijgen vindt hier ambtelijk overleg over plaats. 

Mevrouw Steijn doet de suggestie om middelen, die waren bedoeld voor vaccinatie en overblijven, in 
te zetten voor een extra PR campagne. Dit met het doel de vaccinatiegraad te verhogen. De heer Van 
de Velden geeft aan dat, zoals gemeld, de meevaller is ingezet voor het oplossen van personele 
knelpunten die zijn oorzaak vinden in krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan dient meer 
ingehuurd te worden waardoor de kosten van uitvoering oplopen en het incidentele voordeel wordt 
als dekking ingezet. Naar hij heeft begrepen wordt intern nagegaan hoe het bereik van de vaccinaties 
te vergroten. Hierover wordt ambtelijk overleg gevoerd. 

De BC PG&MZ besluit:

1. Kennis te nemen van de door het DB op 23 september 2019 vastgestelde tweede 
bestuursrapportage 2019 en daarmee er kennis van te nemen dat het verwachte jaarresultaat 
voor bestemming ten opzichte van de 1e berap is toegenomen van € 759.000 naar € 998.000 

2. Ermee in te stemmen de volgende ontwikkelingen te dekken uit het flexibel budget voor nieuwe 
maatschappelijke risico’s:
a. Koppeling GMS Schiphol ad € 100.000;
b. Specialistisch team voor het optreden in risicovolle situaties met extreem geweld op de 

luchthaven ad € 100.000;
c. Kosten voor voorbereiding en oefening situaties met extreem geweld ad € 57.000;
d. Aanschaf van scherfvesten voor GHOR en Ambulancedienst ad € 28.000.

3. het AB positief te adviseren over de volgende besluiten:
a.  In te stemmen met de onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Achterblijvende kosten 

uitwerkingskader LMO’ voor een bedrag van € 83.000 ter dekking van boven formatief 
personeel op de meldkamer Brandweer;

b. in te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage II van de bestuursrapportage;
c. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 met een bedrag van € 299.000 door voteren 

van kredieten voor:
 NetApp storage ad € 100.000
 Mobiele apparatuur ad € 100.000
 Back-up faciliteiten ad € 45.000
 Regionaal Actie Centrum Maximakazerne ad € 35.000
 Switches ICT ad € 19.000

Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de beschikbare kaders.

6. Terugblik begroten en verantwoorden 1e helft 2019

Mevrouw Booij vraagt bijzondere aandacht voor het borgen van de verbeterpunten.  

Mevrouw Meijs informeert waar de bestemmingsreserve voor duurzaamheid voor bedoeld is. De 
heer Van de Velden antwoordt dat dat gaat om de het verduurzamen van gebouwen en het 
wagenpark. Een uitwerking wordt nog voorbereid. 

De BC PG&MZ heeft de notitie ‘Terugblik proces begroten en verantwoorden 1e helft 2019’ 
besproken. De notitie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het geschetste beeld, 
de analyse en daaruit getrokken conclusies kunnen worden onderschreven. 

Ter kennisname
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7. Bestuurlijke agenda BC PG&MZ

Afgesproken wordt dat de betrokken wethouders door de ambtelijke coördinatoren op de hoogte 

gehouden worden van de voortgang van de thema's.

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van de bestuurlijke agenda.

8. Voordracht voorzitterschap VRK

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van de voordracht.

9. Vergaderschema VRK 2020

Voor 2020 is in het vergaderschema veranderd, in die zin dat vergaderingen van de BCOV en de BC 

PG&MZ op dezelfde dag plaatsvinden. Voordeel hiervan is dat als er zaken zijn die zowel veiligheid 

als gezondheid raken, er een gecombineerde vergadering kan plaatsvinden. Dat sluit goed aan bij de 

ontwikkeling dat veiligheid en gezondheid meer in samenhang worden gezien. Een praktisch 

aandachtspunt is dat adviezen van de BC PG&MZ mondeling door de DPG aan het AB doorgegeven 

moeten worden.

N.a.v. de gecombineerde bestuurscommissievergadering van 8 juli jl. reflecteert de heer Van de 

Velden dat er op speciaal verzoek gasten waren uitgenodigd, die tijdens de vergadering geen podium 

kregen om vanuit hun perspectief de zaken te belichten. Dit terwijl ze voor dit doel wel waren 

uitgenodigd. Dat voelde niet aan als gelijkwaardig. Voor het verbinden van zorg en veiligheid is het 

volgens de heer Van de Velden van belang om met een frisse blik te kijken hoe dat gestalte moet 

krijgen. 

De BC PG&MZ heeft kennisgenomen van het vergaderschema.

10. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
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