
Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 7 december 
2020

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

Mede aanwezig: Jelle Buijtendijk, clustermanager advies en onderzoek

Afwezig: Mevrouw de Roy van Zuidewijn, Bloemendaal
De heer Beentjes, Uitgeest

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
Mevrouw Meijs spreekt haar waardering uit voor de wekelijkse updates waarmee de heer Van de 
Velden de wethouders informeert over de ontwikkelingen in de aanpak covid-19.

Naar aanleiding van het informatiememo van afgelopen vrijdag informeert mevrouw Steijn wat de 
reden is dat de gemeente Velsen niet wordt genoemd als gemeente die zich aansluit bij de campagne 
‘ik houd afstand van jou’. De heer Van de Velden antwoordt dat er aan de voorkant door de 
communicatieafdeling van de GGD met de communicatieafdelingen van de gemeenten wordt 
afgestemd over de (doelgerichte) communicatieaanpak, die moet bijdragen aan het vergroten van de 
awareness en het belang van het naleven van de maatregelen. Daaraan wordt soms een 
handelingsperspectief gekoppeld dat helpend kan zijn. In dat vooroverleg blijkt soms dat er 
verschillende inzichten bestaan of anders wordt aangekeken tegen wat de GGD voorstaat. Soms 
komt het ook voor dat gemeenten van mening zijn dat het niet aansluit op de eigen 
communciatiestrategie van de gemeente. Met als gevolg dat in het ene geval een gemeente wel 
participeert of aansluit en in het andere geval niet. Hij verwacht dat dit aspect nog wel een keer 
terugkomt bij een evaluatie van de aanpak. 

Mevrouw Booij informeert hoe de voorbereidingen op de vaccinaties verlopen. 

De heer Van de Velden antwoordt dat dat een complex verhaal is, waar veel landelijke regie op zit 

voor o.a. de keuze welke groepen prioriteit krijgen, maar ook de logistieke processen. Het type 

vervoer, distributie eisen en bewaartemperatuur kunnen per vaccin anders zijn. Hoewel in beginsel 

huisartsen, werkgevers en Arbodiensten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij het 

vaccineren van kwetsbaren en zorgmedewerkers, zijn GGD-en gevraagd als vangnet te dienen en zo 

nodig ook in de eerste fase ondersteuning te bieden. GGD Kennemerland heeft een projectteam 

opgezet, o.l.v. een manager die jarenlange ervaring heeft met massavaccinaties bij de JGZ. 
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Mevrouw Booij uit haar bewondering voor de mensen in de teststraat. Zij heeft de bejegening en 
dienstverlening als zeer prettig ervaren.

4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 19 oktober 2020

Naar aanleiding van
De heer Struijf ziet het verslag graag aangevuld met de oplossing die er bij de VRK was voor het 
gelijktijdig vergaderen van deze commissie en het AB, en de adviesrol die deze commissie heeft.
De heer Van de Velden licht de toen gemaakte afspraken nogmaals toe. Het klopt dat het AB en de 
BC PG&MZ op 19 oktober gelijktijdig vergaderde. Vooraf was de afspraak gemaakt dat de besluiten 
die het AB zou nemen, onder voorbehoud waren van het advies van de BC PG&MZ. Na de 
vergadering is gebeld met de secretaris van het AB. Met het positieve advies van de BC zijn de AB 
besluiten definitief gemaakt.

Mevrouw Booij wil graag nog benadrukken dat zij het van belang acht dat de verandermanager JGZ 
input over het jeugddomein bij gemeenten ophaalt.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, wordt het verslag vastgesteld. Met dank aan de 
opsteller.

Ter kennisname

5. Bestuurlijke agenda BC PG&MZ
De BC PG&MZ heeft kennis genomen van de bestuurlijke agenda.

6. Vastgesteld vergaderschema VRK 2021
De BC PG&MZ heeft kennis genomen van het vergaderschema.

7. Rondvraag en sluiting

De heer Erol informeert wanneer de rapportage van de GGD over geluidhinder en slaapverstoring 
openbaar wordt.
De heer Van de Velden antwoordt dat daar vorige week een ambtelijke overleg over heeft 
plaatsgevonden en dat een memo in voorbereiding is. Het memo inclusief tijdpad, de rapportage en 
een nieuwsbericht worden naar verwachting deze week onder embargo naar de leden van de BC 
verzonden. De leden kunnen er dan vóór publicatie kennis van nemen en zich lokaal voorbereiden. 
De communicatieafdelingen van gemeenten zijn aan de voorkant betrokken. De GGD publiceert het 
rapport op de eigen website.

Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

2


