
Bestuurlijke beleidsagenda voor Bestuurscommissie Publieke Gezondheid& Maatschappelijke Zorg
juni 2020

Nr. Onderwerp Portefeuillehouders Bestuurlijke opdracht Termijn

1 Portefeuille Openbare 

Geestelijke 

Gezondheidszorg 

Haarlemmermeer Velsen en 

Heemstede

Ambtelijke coördinatie:

Claire Morssink

1 Werk scenario’s uit over het vraagstuk van de positie van de 
GGD in de zorg voor zeer kwetsbare inwoners in de regio. 
Daarin wordt gekeken aan welke randvoorwaarden voldaan 
moet worden, zodat de GGD deze vangnettaak, kan (blijven) 
uitvoeren. Werk daarin uit wat de rol is van de GGD. 
Bijvoorbeeld: opdrachtgever, regisseur, uitvoerder, 
onderdeel van netwerk o.i.d..

Bespreking 

opdracht in BC: 2e 

helft 2020

2 Portefeuille 

Jeugdgezondheidzorg 

Haarlem en Heemskerk

Ambtelijke coördinatie:

Richard Lesscher

1. Verken de mogelijkheden voor een optimale aansluiting van 
de jeugdgezondheidszorg bij de ontwikkelingen in de 
maatschappij en in het verlengde daarvan de veranderende 
maatschappelijke hulpvraag van zowel jeugdigen als ouders. 
Werk uit op welke wijze de aansluiting het beste vorm kan 
krijgen zodat de positie van de jeugdgezondheidszorg, 
waaronder de jeugdarts, wordt verstevigd. De huidige 
uitvoering van contactmomenten op het basisonderwijs 
maken prominent deel uit van deze verkening. De (mogelijk) 
financiële effecten van deze doorontwikkeling worden hierin 
meegenomen.   

2. Verken welke interventies voor een nog doelmatiger en 
doeltreffender jeugdgezondheidszorg mogelijk zijn. Denk 
hierbij aan het optimaliseren van gebruik van applicaties, het 
aanbieden van contactmomenten buiten kantoortijden e.d..

Bespreking 

uitwerking in BC

2e helft 2020

3 Portefeuille 

omgevingswet 

Beverwijk en 

Haarlemmermeer

Ambtelijke coördinatie:

Alexandra van Gameren

1. Onderzoek hoe de GGD in VRK verband de gemeenten het 
beste kan ondersteunen in advisering over gezondheid en 
veiligheid in het kader van de Omgevingswet aan de hand 
van de kernwaarden voor een gezonde leefomgeving. Werk 
daarin uit wat de rol is van de GGD (opdrachtgever, 

Bespreking 

uitwerking in BC: 2e 

helft 2020



uitvoerder, onderdeel van netwerk o.i.d.) en welke 
resultaten worden nagestreefd.

4 Portefeuille toezicht 

Kinderopvang e.a. 

Zandvoort 

Ambtelijke coördinatie:

Alexandra van Gameren

1. Ontwikkel  een  risicoscan  voor  de  hygiëne  in  de  regio  en 
verken de mogelijkheden voor optimale aansluiting van de 
werkzaamheden van de GGD op deze risico’s.

2. Verkenning uitvoeren naar het op regionale basis, voor alle 
gemeenten, uitvoeren van het toezicht WMO. 

Bespreking 

uitwerking in BC: 2e 

helft 2020

5 Portefeuille 

infectieziektebestrijding 

en ABR 

Heemskerk en Heemstede

Ambtelijke coördinatie:

Harm Balder

1. Bereid de GGD en partners voor op de (mogelijke) 
uitbreiding van meldingsplicht voor infectieziekten.  

2. De bedrijfszekerheid van infectieziektebestrijding, alsmede 
de verduurzaming c.q. het toekomstbestendig maken, 
maken het nodig om de bovenregionale samenwerking te 
intensiveren. Onderzoek welke kansrijke interventies er zijn 
om hier gevolg aan te geven.

3. Bouw mee aan een netwerk van zorgaanbieders op waarin 
kan worden gebouwd aan maatregelen om verspreiding van 
resistente bacteriën tegen te gaan. 

4. Versterk de inzet op de preventie van infecties, door met 
name zorgprofessionals (o.a. thuiszorg) meer bewust te 
maken van de risico’s en hoe uitbraken van infectieziekten 
te voorkomen.  

5. Versterk de regierol van de GGD op het gebied van 
weerbaarheid binnen het kader van seksuele gezondheid 
voor scholieren op basis en middelbaar onderwijs

Doorlopend

6 Portefeuille gezond 

gedrag 

Velsen en Bloemendaal 1. Bevorder de bewustwording over leefstijlthema’s, uit het 
Nationale Preventieakkoord, die gezondheid beïnvloeden en 
het inzetten van effectieve interventies.

2. Monitor  de  voortgang,  stuur  zo  nodig  bij  en  evalueer  de 
uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020.

3. Deel pro actief de beschikbare kennis over mogelijkheden 

Doorlopend

Evaluatie regionale 

nota: 1e helft 2021



Ambtelijke coördinatie:

Jelle Buijtendijk

om preventie te versteken; middelen, effectieve 
interventies, verbinden van partijen, gebruik maken van 
onderzoeksresultaten etc..

4. Zet in, daar waar het meerwaarde heeft, op een regionale 
aanpak, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van 
een regionale nota gezondheidsbeleid, het vormgeven van 
de keten van verslaving preventie tot verslavingszorg en de 
aanpak personen met verward gedrag.

5. Continueer de aanpak voor de Rookvrije generatie, met een 
mix van regionale en lokale activiteiten.

6. Continueer  de  samenwerking  rond  ‘Zero  Suïcide’  en 
verspreid  deze  succesvolle  aanpak  over  de  regio 
Kennemerland. 


