
Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 8 februari 2021

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

Mede aanwezig: Mevrouw Bruijn, Heemskerk
Mevrouw van Overstraten, Haarlemmermeer
De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek
Mevrouw Verheijen, beleidsmedewerker GGD
Mevrouw Keuken, arts Maatschappij & Gezondheid

Afwezig: De heer Beentjes, Uitgeest

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij meldt de 
afwezigheid van Cees Beentjes. Bijzonder welkom aan de heer Sidali, de nieuwe wethouder Zorg van 
de gemeente Haarlemmermeer. Hij heeft op 28 januari jl. mevrouw Booij opgevolgd die om 
persoonlijke redenen haar taken als wethouder heeft neergelegd. De heer Sidali stelt zichzelf voor. 
Hij was eerder wethouder in Culemborg en stadsdeelbestuurder in Amsterdam West. Hij kijkt uit 
naar de samenwerking met de wethouders binnen deze bestuurscommissie en de regio. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
Mevrouw Meijs meldt dat zij regelmatig overleg voert met de voorzitters van GGD-besturen in het 
land. N.a.v. de aanpak van covid-19 en alles wat daar omheen gebeurt is de frequentie van dit 
overleg, de bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid (BacPG), geïntensiveerd. Soms schuift 
bij dat overleg een minister of staatssecretaris aan. N.a.v haar ervaringen in dat overleg 
complimenteert zij de heer van de Velden nogmaals met de aanpak van de pandemie en de 
informatievoorziening die hij hierover verzorgt. Bestuurders worden goed op de hoogte gehouden 
wat er bij de aanpak van covid-19 komt kijken en hoe de regio er voor staat. 

Mevrouw de Roy van Zuidewijn vult aan onder de indruk te zijn van wat er is opgepakt en de 
wekelijkse verslaglegging hierover. Daarbij krijgt zij van de verpleeg- en verzorgingshuizen in 
Bloemendaal terug dat de samenwerking met de GGD soepel gaat. Er bestaat veel waardering voor 
de samenwerking. 

Mevrouw Steijn onderschrijft wat hiervoor richting de DPG is gezegd en informeert bij mevrouw 
Meijs of de collega wethouders haar nog kunnen ondersteunen of voeden in haar rol binnen de 
BacPG. 
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Mevrouw Meijs antwoordt op dit moment voldoende uit de BC PG&MZ te kunnen halen, omdat veel 
thema’s zowel regionaal als landelijke spelen. Mocht zij input nodig hebben, dan zal zij daar om 
vragen bij de collega’s. Met dank voor het aanbod.

De heer Van de Velden schetst de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanpak covid-19. Er 
komen veel nieuwe zaken op de weg van de GGD. Verwachtingen over leveringen van vaccins 
spatten soms uit elkaar, het vaccinatieprogramma moet (mede daardoor) met regelmaat op de 
schop, beleid wisselt (al dan niet onder politieke druk) en er is sprake van onvoorziene 
omstandigheden. Al met al doet dit een groot beroep op het aanpassingsvermogen van de GGD en 
hij is er trots op dat we er elke keer weer in slagen oplossingen te vinden voor problemen die zich 
aandienen. Ondanks dat een zekere moeheid wordt gevoeld, de GGD is al bijna een jaar in volop in 
touw, reageert de organisatie nog steeds adequaat en flexibel op wat zich voordoet. De uitdagingen 
worden opgepakt. Er is aandacht voor elkaar en er wordt extra ingezet op een vitaliteitsprogramma 
voor medewerkers. Het is mooi om te zien dat vanuit alle sectoren van de VRK (zoals de Brandweer, 
Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Ambulancezorg) en vanuit gemeenten wordt bijgedragen. 
De focus van de GGD ligt onverkort op testen, bron- en contactopsporing, vaccineren en nu ook op 
voorbereidingen voor ‘fase 3 zorg’.  Bij die fase is o.a. sprake van ongecontroleerde uitbraken en 
overbelasting van de zorg. De hoop is niet in die fase te belanden, maar partijen bereiden zich daar 
wel op voor.  Samen met ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg, de VVT-sector, 
gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg worden voorbereidingen getroffen. Dat wil zeggen 
dat plannen worden gesmeed voor het geval dat en zit een oefening in de pen. Geheel in de geest 
van de aanpak tot nu toe doen we het samen met elkaar, want samen komen we het verst. 

4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 7 december 2020

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de opsteller.

Ter vaststelling

5. Samen gezond in Kennemerland, regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028

De heer Haeften deelt zijn complimenten uit voor de rapportage die er ligt. Het is nu de uitdaging 
samen de ambities voor elkaar te krijgen. Hij informeert naar de reden dat er specifieke aandacht 
aan covid-19 is besteed.

Mevrouw Steijn reageert dat de aandacht voor covid-19 in de nota aanknopingspunten biedt hoe 
hier in de toekomst mee om te gaan. Zij geeft haar complimenten voor een mooi doorlopen proces 
met bestuurders en raden. Het resultaat is een goed doordacht beleidskader. De lokale 
concretisering is nu de spannende volgende stap. Een lokaal uitvoeringsprogramma pakt zij vol 
enthousiasme op. Zij roept collega wethouders op om de lokale ervaringen met elkaar te delen en 
van elkaar te leren. 

De heer Erol sluit zich aan bij de uitgedeelde complimenten. Hij informeert hoe de gevraagde 
concretisering door raadsleden een plek heeft gekregen en welk proces gelopen wordt om de nota 
aan de raden aan te bieden. De kracht zit hem in de lokale uitvoering.

De heer Sidali dankt de opstellers voor het resultaat. Haarlemmermeer staat volledig achter de visie. 
Ook de lokale vertaling is reeds vastgesteld. Beide onderdelen worden gecombineerd aan de raad 
aangeboden. 
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Mevrouw de Roy van Zuidewijn vraagt of in de nota ook aandacht is voor sport en de rol van 
sportverenigingen. Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal bestuurders over 
sportakkoorden en het preventieakkoord.
 
Mevrouw Meijs vult aan dat de regionaal visie met dit document wordt neergezet. Lokaal kunnen de 
verbindingen met andere domeinen worden gelegd zoals sport, bewegen en o.a. de doelgroep 
ouderen.

De heer Struijf dankt de opstellers voor het gedegen werk dat er ligt. Hij is blij met het voorstel elke 
twee jaar te evalueren. Hij stelt het op prijs als er op basis van meetbare doelstellingen 
gerapporteerd wordt. Hij heeft de voorkeur voor een beperkt aantal indicatoren. Hij ontvangt graag 
een uitnodiging voor bijeenkomsten over het sportakkoord. 

Mevrouw Meijs vindt dat de regionale nota een mooie integrale visie op gezondheid biedt. De nota 
leest prettig en is visueel aantrekkelijk. De quotes vindt zij aansprekend. Zij doet de suggestie om het 
kaartje over sociaal economische indicatoren te voorzien van een titel.

Mevrouw Verheijen neemt de complimenten in ontvangst en blikt terug op een intensief 
samenwerkingstraject. Zij beantwoordt de gestelde vragen:
- Covid-19 heeft een plek gekregen omdat de epidemie laat zien waar we staan met de publieke 

gezondheid. Juist de kwetsbare groepen worden geraakt. Het biedt een startpunt om verder te 
gaan met de gezondheidsvraagstukken.

- In oktober heeft een webinar voor raadsleden plaatsgevonden waarin de oproep werd gedaan 
conretere doelstellingen te formuleren. Door de werkgroep is geconcludeerd dat in een regionale 
visie voor 9 gemeenten, vanwege de verschillen, lastig is een concrete slag te maken. Die 
vertaling zal lokaal plaatsvinden. In de regionale nota is beschreven wat de gedeelde visie is, in 
de lokale plannen wordt de aanpak beschreven. Met diversiteit in middelen en energie. In maart 
volgt een 2e webinar voor raadsleden, waarvoor ook samenwerkingspartners worden 
uitgenodigd. Centraal staat dan de lokale vertaling.

- Parallel aan dit traject worden in gemeenten ook sportakkoorden gesloten. Daarin ligt al veel 
vast. De uitdaging is om in de uitvoeringsagenda’s de verbinding te maken met het 
gezondheidsbeleid, sportakkoorden en preventie akkoorden.

- Mevrouw van Overstraten licht toe dat in de werkgroep besproken is hoe het proces naar de 
gemeenteraden er uit zou moeten zien. Daar blijken in vorm en tempo verschillen in te bestaan. 
In Haarlemmermeer wordt de regionale nota ter vaststelling aangeboden en wordt de raad 
gevraagd input mee te geven voor het lokale uitvoeringsplan en het preventieakkoord. Mevrouw 

Bruijn licht toe dat in Heemskerk gezondheid is ingebed in het beleidskader sociaal 
domein.

Mevrouw Steijn concludeert dat de uitdaging voor de wethouders er in ligt de regionale nota vast te 
laten stellen en de raden uit te nodigen invulling te geven aan de lokale uitvoering.

De BC PG&MZ besluit:

1. De regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 ‘Samen gezond in Kennemerland’ vaststellen. 
2. Op basis van nader te bepalen indicatoren het regionale beleid te evalueren.
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Ter advisering

6. Nota financieel beleid

De heer Van de Velden merkt op dat de huidige nota aan een update toe was. Reden waarom deze 
nog eens tegen het licht is gehouden. In de nieuwe nota financieel beleid wordt het bestaande beleid 
voortgezet, zijn tussentijds gemaakte afspraken vastgelegd en zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg 
van veranderende wet- en regelgeving. Alles bij elkaar gaat het om kleine aanpassingen. 

De heer Erol vraagt of de nota compacter geworden is. 
De heer Van de Velden antwoordt dat de nieuwe financiële spelregels in dit document zijn 
vastgelegd.

De heer Sidali meldt dat Haarlemmermeer, net als andere gemeenten, naar verwachting met 
taakstellingen te maken krijgt. Hij kondigt aan dat dat ook effect kan hebben op de verbonden 
partijen, zoals de VRK. Het reservebeleid van verbonden partijen mag daar in zijn ogen geen 
hindernis bij zijn. 

De heer Van de Velden tekent aan dat de nieuwe voorschriften met betrekking tot het aanhouden 
van reserves ook aandacht heeft gekregen in het DB. Dit is aanleiding geweest te vragen om het 
risicoprofiel van de organisatie te actualiseren om van daaruit te kunnen bezien welke reserve nodig 
is aan te houden en hoe hierin te voorzien.

De heer Struijf refereert aan paragraaf 2.2. waarin vermeld staat dat Veilig Thuis met ingang van 
2020 onderdeel is van de VRK. Naar zijn mening klopt deze passage niet, omdat de bedrijfsmatige 
taken van VT zijn ondergebracht bij de VRK. De inhoudelijke en financiële aansturing ligt bij de 
stuurgroep veilig thuis en het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. 
De heer Van de Velden antwoordt dat Veilig Thuis als sector binnen de VRK is ondergebracht. Het 
prestatieplan en bijbehorende middelen zijn het vertrekpunt voor het programma Veilig Thuis. Het 
gesprek over de governance en hoe te voorzien in een duurzaam financieel beleid wordt gevoerd. 
Tot die discussie is afgerond ligt de bestuurlijke aansturing bij de stuurgroep Veilig Thuis. De 
voorzitter van de stuurgroep is lid van het DB, zodat de besturingslijn goed is geborgd. Hij heeft 
begrepen dat het punt ook in de BC Openbare Veiligheid is geraakt. De passage in de nota wordt 
aangescherpt.

De BC PG&MZ besluit:
Met inachtneming van de aanpassing van de passage over Veilig Thuis, adviseert de BC PG&MZ het 
Algemeen Bestuur positief over de vaststelling van de nota Financieel Beleid VRK.

Ter kennisname

7. Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2022

De heer Erol meldt dat de raad van de gemeente Beverwijk, gezien de financiële turbulentie, heeft 
besloten een taakstellingen neer te leggen bij gemeenschappelijke regelingen. Het tijdelijk schrappen 
van de indexering is een idee dat leeft. Hij verwacht dat bij de bespreking van de zienswijzen van de 
raad op de programmabegroting 2022 deze een plek krijgen.
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De heer Sidali meldt dat Haarlemmermeer het volgende standpunt heeft over Veilig Thuis:
Indien blijkt dat er gedurende drie jaar (2020, 2021 en 2022) minder onttrokken wordt aan de
bestemmingsreserve transitie-kosten, dan heeft Haarlemmermeer geen bezwaar om de
resterende middelen in te zetten voor de taakstelling vanaf 2023. Het is echter geen optie voor 
Haarlemmermeer om extra middelen toe te voegen aan de reserve of op een andere manier bij te 
dragen aan het structureel tekort als gevolg van overheveling VT naar VRK. 

De heer Struijf heeft kennis genomen van de wens om de formatie voor infectieziektebestrijding 
structureel uit te breiden. Hij begrijpt dat dat dat op dit moment noodzakelijk is, maar voor een 
structurele uitbreiding zou hij graag meer uitleg krijgen. Als portefeuillehouder IZB binnen deze BC 
zou hij graag beter meegenomen zijn. 
Hij ziet graag dat bij het opbouwen van de begroting de vraag ‘wat is nodig’ als uitgangspunt wordt 
genomen, om daarmee de bijdrage per inwoner te bepalen.

De heer Van de Velden geeft aan het prettig te vinden de geluiden uit gemeenten te kennen. Dan 
hoeft de organisatie zich daar niet door verrast te voelen. Hij geeft mee dat in het zienswijzeproces 
bij de begroting 2022 deze wensen bijeen komen en op basis hiervan een integrale afweging dient te 
worden gemaakt.  
In de uitgangspuntennotitie is een aantal ontwikkelingen genoemd, waarbij is aangetekend dat deze 
onderdeel zullen zijn van een afweging voor nieuw beleid, waaronder het uitbreidingsvoorstel IZB. 
Een nadere onderbouwing gaat dan ook nog komen en het is ook zaak portefeuillehouders goed mee 
te nemen. De wens voor een goede onderbouwing is ook in het DB aan de orde geweest. Hij zal het 
hoofd IZB vragen contact te zoeken met de portefeuillehouders.
De concept programmabegroting 2022 wordt in de BC PG&MZ van 12 april 2021 geagendeerd. 
Daarin krijgen de gemaakte opmerkingen een plek en wordt duidelijk welke keuzes gemaakt zijn.

De BC PG&MZ heeft kennis genomen van de voorlopig vastgestelde Uitgangspuntennotitie voor de 
begroting 2022.

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

9. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Meijs meldt dat zij op werkbezoek mee gaat met de bus van de GGD die langs plekken rijdt 
waar daklozen zouden kunnen slapen, om ze op te halen en naar binnen te brengen bij deze winterse 
omstandigheden.

Mevrouw Broerse doet het voorstel het voorjaarsoverleg van 8 maart in te vullen door een webinar 
te verzorgen over de impact coronacrisis op gezondheid en welbevinden. Dat voorziet in de behoefte 
van de wethouders volksgezondheid. 

Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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