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Opening
De voorzitter opent de vergadering meldt de afwezigheid van de heer Beentjes, mevrouw de Roy van 
Zuidewijn en de heer Bluijs en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Vaststellen agenda

De aangevulde agenda, die afgelopen vrijdag is verspreid, wordt vastgesteld. Daarmee 
wordt “Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland” toegevoegd als 
agendapunt.

2. Mededelingen/actuele informatie
De heer Van de Velden merkt op dat het zijn insteek is wethouders en burgemeesters goed mee te 
nemen in de bestrijding van (de effecten van) COVID-19. Daar moet wel een inspanning voor worden 
verleend, vraagt van bestuurders het nodige leeswerk, maar biedt iedereen de mogelijkheid om 
vragen te stellen over de aanpak. De bestuurscommissie stelt zich goed aangesloten te voelen met de 
wekelijkse informatiememo’s. Dat wordt erg gewaardeerd door de leden van de BC PG&MZ. 
De heer Van de Velden geeft mee dat het accent in de bestrijding verandert naar mate de fase 
waarin de pandemie zich bevindt. Was eerst sprake van het tegenhouden van het virus door snel te 
reageren op besmettingen en het treffen van maatregelen om besmettingsrisico’s tegen te gaan, 
daarna kwam het accent te liggen in het handhaven van de algemene maatregelen, zoals de 
anderhalve meter norm. Nu de maatregelen worden versoepeld, wordt weer teruggevallen op het 
ouderwetse handwerk van de GGD; testen en het uitvoeren van bron- en contact onderzoek. 
Aangezien sprake is van grote aantallen, wordt landelijk een organisatie opgebouwd die als 
achtervang kan dienen als individuele GGD’en het niet meer aan zouden kunnen.
In de teststraat (Haarlem) kan iedereen met klachten terecht. Momenteel komen daar om en nabij 
300-400 personen per dag om zich te laten testen (dit aantal ligt lager dan wat eerder werd 
aangenomen). Een mobiele testvoorziening doet andere locaties in de regio aan. Mantelzorgers 
kunnen in bepaalde gevallen thuis getest worden. Het percentage gevonden besmettingen ligt op 
ongeveer 1%. Ook dat is minder dan verwacht. Als er een bevestigde besmetting wordt vastgesteld, 
dan wordt bron- en contactonderzoek gestart. Indien sprake is van een verdenking van een 
besmetting met covid-19 op een vlucht naar Nederland, wordt goed samengewerkt met Schiphol en 
andere GGD’en in Nederland om het contactonderzoek goed uit te kunnen voeren. 
De GGD is bezig een zogeheten ‘corona-afdeling’ in te richten, die voor een periode van naar 
verwachting 1,5 tot 2 jaar (tot het moment waarop een vaccin beschikbaar is) de taken voor de 
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bestrijding van covid-19 uit kan voeren.  Dat is een hele operatie die veel vraagt. Tegelijkertijd wordt 
onderzocht hoe de werkplekken bij de VRK ingericht kunnen worden volgens de 1,5 meter norm.

3. Vaststellen verslag BC PG&MZ 6 april 2020
Er zijn geen opmerkingen over en naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt onder 
dankzegging ongewijzigd vastgesteld.

Ter advisering AB, bedrijfsvoering VRK

4. Zienswijzen Jaarverslag VRK 2019 en programmabegroting 2021
De heer Van de Velden licht toe dat op de ingekomen zienswijzen is ingegaan in het geleide formulier 
bij de stukken. Een specifiek punt dat naar voren is gekomen is dat het programma Veilig Thuis op 
een hoger niveau ligt, dan waar sommige gemeenten van uit zijn gegaan. Voor de VRK is het 
vastgestelde prestatieplan 2020 uitgangspunt geweest voor de programmabegroting 2021 VRK.
De heer Van de Velden licht toe dat het bij de overname van Veilig Thuis door de VRK onbekend was 
dat sommige gemeenten in de eigen exploitatie rekening hielden met een daling van de kosten, 
omdat er van werd uitgegaan dat het lokale veld in 2021 meer meldingen zou gaan overnemen. Aan 
deze verwachting lagen afspraken ten grondslag, die niet herkenbaar zijn vastgelegd, waardoor die 
bij de transitie naar de VRK niet is meegekomen. De ter zake ingekomen zienswijze zou ofwel moeten 
leiden tot een aanpassing van de begroting van de VRK voor 2021 ofwel de gemeente Haarlem zou in 
het Algemeen Bestuur tegen de begroting moeten stemmen. Aangezien eenheid van groot belang is, 
is in goed overleg met de burgemeester van Haarlem, wethouder Botter van Haarlem en de 
voorzitter van de stuurgroep Veilig Thuis gekomen tot de oplossing dat de begroting 2021 kan 
worden vastgesteld, onder de voorwaarde dat een bedrag van € 662.500 (de verwachte lagere 
kosten als gevolg van meer overname door het lokale veld) eerst tot besteding kan komen als daar 
een aanvullend bestuurlijk besluit over is genomen. De achterliggende reden om ruimte te creëren 
voor aanvullend overleg is de gewijzigde context ten opzichte van het moment waarop van de 
aanname is uitgegaan dat het lokale veld meer meldingen zou overnemen (onder andere nieuwe 
taken; verscherpte kwaliteitsnormen en toename meldingen). Verder zijn nog geen afspraken 
gemaakt over de te bereiken efficiency als gevolg van het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK.
De heer Struijf vraagt zich af of discussies over financiën van Veilig Thuis nu niet zowel in VRK 
verband als in de stuurgroep plaatsvinden. Hij dringt erop aan om snel de afspraken over de nog in te 
richten governance ter hand te nemen. Het verwondert hem overigens dat gemeenten taakstellingen 
verwerken, waar bij zijn weten geen afspraken over zijn. In Heemstede is in de meerjarenraming 
uitgegaan van een gelijk bedrag als ook voor 2020 beschikbaar was. Hij vraagt zich af hoe het kan dat 
andere gemeenten dat wel hebben. 
De heer Van de Velden zegt zich deze verwondering te kunnen voorstellen, temeer daar er ook een 
gemeente is die al een efficiencyvoordeel heeft ingeboekt, terwijl hierover geen afspraak bestaat.
Hij pleit ervoor om niet alleen goed overleg hierover te hebben, maar ook afspraken vast te leggen 
die de verwachtingen over en weer scherp stellen en later ook nog begrepen kunnen worden. 
De bestuurscommissie geeft aan zich te kunnen vinden in de gemaakte afspraken. 

Mevrouw Booij meldt dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer wil dat aan de wens om meer 
data-analyse te doen een businesscase ten grondslag ligt. 
De heer Van de Velden stelt vast dat business intelligence van steeds groter belang wordt. Het 
gevraagde budget is bedoeld om een eerste stap te zetten om mee te bewegen met wat de 
omgeving op dit punt van de VRK vraagt. De VRK dreigt anders op achterstand te komen te staan ten 
opzichte van andere veiligheidsregio’s en dat is tegen de achtergrond van het risicoprofiel waarmee 
de VRK te maken heeft, geen goede zaak. Dat hoeft de organisatie niet te weerhouden om 
transparant te zijn over welke plannen er zijn en hoe deze in het werkprogramma in te passen. Dit zal 
binnen de reguliere processen een plek krijgen en vanzelfsprekend ook bestuurlijk worden getafeld.
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Mevrouw Booij brengt nog een keer de zienswijze van de gemeenteraad van Haarlemmermeer onder 
de aandacht waarin de VRK wordt gevraagd om waar mogelijk te besparen en niet noodzakelijke 
uitgaven te beperken. 
De heer van de Velden reageert met te stellen dat de afgelopen 6 jaar flink bezuinigd is op de 
organisatie. Er is een substantieel bedrag teruggegeven aan de gemeenten. Gemeenten mogen er op 
vertrouwen dat de al bestaande lijn van een sobere en doelmatige bedrijfsvoering wordt voortgezet. 
Onzeker is welke effecten de coronacrisis verder heeft op de organisatie. Dat zal ook voor gemeenten 
gelden. Hij denkt daarbij aan de inachtneming van de 1,5 meter norm en de oproep om vooral thuis 
te werken. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om een ander kantoorconcept, maar ook om het 
vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid voor thuiswerken faciliteren van deze andere manier van 
werken (mobile device, vergoedingen e.d.). Daartegenover staan vanzelfsprekend ook weer 
besparingen omdat er minder wordt gereisd. 
Mevrouw Meijs stelt dat dat de VRK de afgelopen jaren de gemeenten goed geïnformeerd heeft over 
de financiële huishouding. Deze informatie bevestigt de behoedzaamheid van het gevoerde 
financiële beleid en het eigen initiatief om doelmatig te werken. 
Mevrouw Steijn merkt op het bijzonder te vinden dat de raad van Haarlemmermeer oproept tot 
bezuiniging. Gelet op het belang dat publieke gezondheid heeft, heeft zij daar moeite mee. Zij vraagt 
zich af wat de raad van Haarlemmermeer dan wil dat de GGD niet meer doet, zeker nu de GGD 
zoveel inzet pleegt in de coronacrisis. Vanuit Velsen is juist behoefte te GGD sterker te positioneren, 
bijvoorbeeld op het thema luchtkwaliteit.
Mevrouw Booij kan zich daarin wel in vinden, maar wilde met haar opmerking de bij de 
gemeenteraad van Haarlemmermeer levende gevoelens accentueren.
De heer Erol onderschrijft dat. Hij geeft nog een aantal suggesties mee om aandacht aan te geven.
De heer Struijf roept op om goed zicht te blijven houden op reguliere taken van de GGD en de 
effecten van Corona en daarin ook administratief een onderscheid te blijven maken. 

Gehoord hebbende de discussie, vat de voorzitter samen dat de BC PG&MZ besluit het AB 
positief te adviseren over de volgende voorstellen:
1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen
2. De programmabegroting 2021-2024 definitief vast te stellen
3. Daarbij in te stemmen met de volgende voorstellen:

a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2021 van het 
meerjareninvesteringsplan 2021-2024 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie 
bijlage 5.6 programmabegroting).

b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2020 en daarvoor de bijbehorende kredieten te 
voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2022-2024 
van het MJIP 2021-2024 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en 
efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over 
meerdere jaren.

d. In te stemmen met het verhogen van het normbedrag voor investeringen van € 5.000 naar 
€ 10.000 en deze beleidswijziging te verwerken in de nota Begroting- en budgetbeheer;

e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen 
in 2021 tot maximaal € 9 miljoen.

f. Het nieuw beleidsvoorstel voor inzet data-analyse ad € 100.000 vast te stellen;
In te stemmen met een bijstelling van de inwonerbijdrage voor 2020 van € 1.068.000;

g. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met ingang van 2020 als 
gevolg van het onderdeel van de loonontwikkeling, bijdrage ziektekostenverzekering van 
€ 150.000; 

h. In te stemmen met het toevoegen van het product Digitaal dossier (DDJGZ) aan het 
programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee onderdeel te maken van de jaarlijkse 
indexering van de inwonerbijdrage;
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i. In te stemmen met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € 16.000 als gevolg van 
de overheveling bijdrage ‘opcenten RVP’ door het RIVM naar gemeenten.

j. De autorisatie van de besteding van de middelen in het programma Veilig Thuis te begrenzen 
tot het totaalbedrag minus € 662.500, totdat expliciete bestuurlijke tostemming is gegeven 
tot besteding van het bedrag. 

4. Het jaarverslag 2019 definitief vast te stellen
5. Met betrekking tot het rekeningresultaat als volgt te besluiten

a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis een 
bestemmingsreserve van maximaal € 875.000 in te stellen;

b. Het begroting saldo ad € 455.837 terug te betalen aan de gemeenten;
c. De gemeente Uitgeest te compenseren voor de vorming van de bestemmingsreserve 

transitiekosten Veilig Thuis conform de vaste verrekensystematiek ad € 16.916;
6. Het voorgestelde besluit naar aanleiding van het jaarverslag om een bedrag van € 3.806.666 aan 

restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2020 conform specificatie 
bijlage 2 van het Jaarverslag;

7. Het voorgestelde besluit om in verband met de rechtmatigheid de in de jaarrekening 2019 
verantwoorde overschrijdingen, waaronder de overschrijding op kredieten ad € 113.718, alsnog 
goed te keuren;

5. 1e Bestuursrapportage 2020
Alle leden van de BC PG&MZ spreken hun waardering uit over de wijze waarop de GGD 
heeft geacteerd op de coronacrisis. Er is adequaat gehandeld en bestuurders zijn zeer 
goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door de DPG. Het bestuur is trots op 
de GGD. Een groot compliment is op z’n plaats.  De heer Van de Velden neemt de 
complimenten in ontvangst en zal zorgen dat medewerkers deze ook ontvangen. Hij meldt 
dat er volop gesproken wordt over compenserende maatregelen voor GGD’en en 
Veiligheidsregio’s. In onze regio is dat wat eenvoudiger dan in andere regio’s, omdat de 
GGD hier onderdeel is van de Veiligheidsregio. Voor de extra kosten die gemaakt worden 
voor taken op Schiphol i.v.m. het virus (entry screening) is met VWS afgesproken dat deze 
100% vergoed worden.

Mevrouw Meijs informeert de commissie over een recent overleg met alle voorzitters van 
GGD’en. In die bijeenkomst zijn zorgen uitgesproken over de compensatieregeling. De 
heer Van de Velden vult aan dat hij er vanuit gaat dat de extra gemaakte kosten vergoed 
gaan worden. Dat sluit aan bij wat de minister van VWS hierover meermaals heeft 
uitgedragen. Hij vraagt in de landelijke overleggen bij herhaling aandacht voor niet alleen 
de kosten van de bestrijding nu, maar ook voor de kosten die moeten worden gemaakt 
om opgetuigde organisaties weer af te bouwen. Nu worden tijdelijke ‘corona-afdelingen’ 
ingericht en dat maakt het nodig ook over de afbouw goede afspraken te maken. 

De voorliggende bestuursrapportage biedt een geruststellend beeld. De bestuurlijke 
wensen, o.a. voor het meldpunt Wet Verplichte GGZ, worden binnen de kaders opgelost. 

Mevrouw Meijs reageert daarop met aan te geven dat dat zij zeer tevreden is over hoe 
het meldpunt Wvggz door de GGD wordt ingevuld. Het is goed ingeregeld en de 
samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt soepel.

De BC PG&MZ besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over:
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a. De inzet van de post Onvoorzien ad. € 124.000 ter dekking van de extra kosten in het 
kader van de Covid-19 crisis; 

b. Het verschuiven van het krediet voor techniek en audiovisuele apparatuur in de OT-
ruimte ad € 17.500 van 2021 naar 2020;

c. Het krediet voor techniek en audiovisuele apparatuur in de OT-ruimte te verhogen met € 
5.000 en de extra lasten te dekken uit het vervallen krediet voor systeem voor 
videoconference.

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de begrotingswijzigingen cf. Bijlage II

Ter bespreking 

6. Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland
De heer van de Velden licht toe dat het doen van onderzoek naar de staat van de 
gezondheid een reguliere taak is van de GGD. Het vormen van het beeld over het 
voorkomen van kanker is daar een onderdeel van. Het in kaart brengen van de situatie 
heeft vooral tot doel om te zien waar de gezondheid van de inwoners in de regio 
verbeterd kan worden. Hij betreurt het dat na publicatie van het rapport er discussie is 
ontstaan over de totstandkoming en meer in het bijzonder dat de suggestie is gewekt dat 
het rapport oneigenlijk beïnvloed zou zijn door derden. Dit is vervelend voor de mensen 
die er hard aan hebben gewerkt, maar leidt af van waar het over zou moeten gaan, 
namelijk welke aanknopingspunten het rapport biedt voor het maatschappelijke debat en 
de beleidsbepaling die daar het gevolg van is.

De medewerkers die aan de rapportage hebben gewerkt, hebben om vooral ook de soms 
medisch technische terminologie te kunnen begrijpen, bij de start een klankbordgroep 
gevormd. Aangezien de inventarisatie zich richtte op de hele regio Kennemerland en 
Haarlemmermeer, zijn alle gemeenten in de gelegenheid gesteld om zich in de 
klankbordgroep te laten vertegenwoordigen. Er bleek uitsluitend belangstelling vanuit de 
ambtenaren uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk en een communicatieadviseur van de 
Omgevingsdienst IJmond om aan de klankbordgroep deel te nemen. In een later stadium 
van het proces zijn, vanuit een positieve motivatie, ook huisartsen en bewoners uit de 
IJmond uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Toen het rapport bijna 
gereed was, zijn door de coronacrisis andere prioriteiten gelegd.  Daar is richting de brede 
klankbordgroep actief over gecommuniceerd. Eind mei drong de klankbordgroep aan om 
voor de zomer tot publicatie over te gaan.

Ook vanuit de media kwamen bij de GGD vragen binnen wanneer het rapport 
gepubliceerd zou worden. Die nieuwsgierigheid maakte duidelijk dat de verwachtingen 
over de uitkomsten hooggespannen waren. 

In het hele proces, is gewerkt met meerdere ambtelijke werkversies, zoals dat gebruikelijk 
is bij het gezamenlijk werken aan documenten. Ook de directeur, als 
eindverantwoordelijke, leest in het eindstadium mee. Diens beoordelen gaat vooral over 
de bestuurlijk juridische aspecten, de relatie van de rapportage tot andere uitgebrachte 
documenten (consistentie), de leesbaarheid en begrijpelijkheid en hoe het naar buiten toe 
te communiceren. Een voorbeeld hiervan is dat als niet wenselijk wordt gezien om 
bedrijfsnamen in een rapport op te nemen, maar meer te spreken over de bronnen zoals 
luchtvaart, basismetaal industrie e.d. Dat zijn gangbare termen. Kortom, een te doen 
gebruikelijke gang van zaken, die nu in de media anders is geframed en wat heeft geleid 
tot zekere onrust onder inwoners van de IJmond. Het mediabeeld is nu rustig. Het NH 
Dagblad heeft een WOB-verzoek ingediend, waar de organisatie mee aan de slag is.
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Het dilemma is nu of en wanneer het goede moment is om zelf de publiciteit op te 
zoeken. Het WOB-verzoek zal zeker weer publiciteit met zich meebrengen. 
De heer Erol is content met het memo, ter toelichting op het gelopen proces. Dat schept 
duidelijkheid en helder wordt welke leerpunten er zijn. Hij vraagt zich af hoe dit rapport 
aan gemeenten wordt aangeboden, daarover wil hij graag een gezamenlijke afspraak 
maken. Hij doet de suggestie deze aanbieding te verbinden aan andere ontwikkelingen, 
waarvoor dit rapport input kan zijn. Bijvoorbeeld de visie luchtkwaliteit IJmond. Een 
andere vraag is hoe verder te gaan met de resultaten.

Mevrouw Steijn bemerkt bij zichzelf enige irritatie. Zij vraagt zich af of de GGD de impact 
van de resultaten op bewoners en gemeenten wel goed voor ogen heeft gehad en de 
daarmee samenhangende communicatiestrategie. Het toelichtende memo biedt input 
voor de communicatie naar buiten, die heel scherp zal moeten zijn.

De heer Rijke is van mening dat het memo helderheid schept. 

Mevrouw Booij merkt op dat de resultaten in Haarlemmermeer tot op dit moment geen 
enkele vraag hebben opgeroepen. 

De heer Van de Velden zet een en ander graag in perspectief. Voorafgaand aan de 
publicatie is zorgvuldig afgestemd met zowel het Ambtelijk overleg als communicatie-
adviseurs van gemeenten. Ook bestuurders zijn vooraf geïnformeerd over het te volgen 
proces van publicatie. Geen van de betrokkenen heeft kunnen bedenken dat de 
opgeworpen complottheorie dat derden de resultaten zouden hebben beïnvloed, in de 
strijd geworpen zou worden. Deze aantijging raakt de medewerkers van de GGD diep in 
hun integriteit en beschadigt mensen. Dit bovenop eerdere ervaringen waar GGD 
personeel onder druk is gezet uitspraken te doen die meer welgevallig zouden zijn. 

Hij begrijpt overigens goed dat inwoners bezorgd zijn en het wonderlijk vinden dat de 
GGD geen “schuldige” aanwijst. Dat laatste is niet de taak van de GGD. De geregistreerde 
feiten worden er niet anders van en hij adviseert om de inhoud te gebruiken bij de 
beleidsbepaling en als motivatie om hard te blijven werken aan de gezondheid van de 
inwoners. Hij neemt het advies ter harte om in gezamenlijkheid een communicatie 
strategie uit te denken. Het aanbieden van de rapportage aan de colleges kan daartoe een 
handvat bieden. 

De heer Rijke steunt het voorstel om de koppen bij elkaar te steken en de GGD weer in 
positie te brengen.  Hij roept in herinnering dat de subtiliteit met het thema luchtkwaliteit 
en gezondheid meermalen in het portefeuillehouders overleg gezondheid IJmond is 
besproken. De manier waarop er nu in de media mee wordt omgegaan had niemand 
vooraf kunnen bedenken. Sommige zaken overkomen je.

De heer Struijf merkt op dat alle dossiers waarin luchtkwaliteit en gezondheid een 
rolspelen altijd explosief zullen zijn. Dat vraagt een zorgvuldige benadering. Hij richt zich 
persoonlijk tot de heer Buijtendijk en steekt hem een hart onder de riem n.a.v. het 
interview waarin een ongemakkelijke stilte viel. Hij wenst hem toe dat er goed voor hem 
gezorgd wordt na deze onprettige ervaring en hoopt dat hij zich niet uit het veld laat 
slaan. Mevrouw Steijn sluit zich hierbij aan. 

De heer Buijtendijk dankt voor de steun.

Afgesproken wordt dat op korte termijn overleg wordt gevoerd over een aantal op te 
nemen acties:
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1. Een aanbiedingsbrief aan de negen colleges waarin 

 Het doorlopen proces geschetst wordt

 Verband wordt gelegd met andere thema’s (omgeving, leefstijl).

 Een handelingsperspectief wordt geboden hoe dit rapport als input kan dienen voor 
beleidsontwikkeling. En wie daar wat in te doen heeft. 

2. Een communicatieplan hoe tegenwicht te bieden aan het neergezette beeld in de media.
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Ter kennisname

4. Bestuurlijke agenda BC PG&MZ

Het is de BC PG&MZ helder wat er in het najaar op de agenda staat. De coronacrisis heeft 
de prioriteit gekregen die noodzakelijk was, waardoor andere thema’s getemporiseerd 
zijn. De BC PG&MZ heeft kennis genomen van de bestuurlijke agenda.

5. Rondvraag en sluiting
De heer Struijf deelt zijn zorg over een zorgprofessional die ondanks maatregelen, toch in aanraking 
was gekomen met een COVID-19 besmet persoon. Afgesproken wordt dat hij dat bilateraal met de 
heer Van de Velden verder bespreekt. 

Mevrouw Steijn meldt graag het proces om te komen tot een regionale nota gezondheidsbeleid 
volgende keer te agenderen. Er is nu onvoldoende tijd om dit te delen. Dit wordt toegezegd.

De voorzitter sluit de vergadering.
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