
Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 12 april 2021

Aanwezig: Mevrouw Meijs, Haarlem (voorzitter)
Mevrouw Steijn, Velsen 
De heer Erol, Beverwijk
De heer de Vries, 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 Kramer, epidemioloog GGD
De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek

Afwezig: De heer Rijke, Heemskerk
De heer Sidali, Haarlemmermeer
De heer Beentjes, Uitgeest

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij meldt dat de heer 
Rijke, in verband met persoonlijke omstandigheden, wordt vervangen door de heer de Vries.
De heer Van Haeften complimenteert de heer De Vries over de vervanging, omdat niet alleen de heer 
Rijke moet worden waargenomen, maar als gevolg van een tussentijds vertrek van wethouder Van 
Dijk, meer taken op de schouders van de zittende wethouders zijn komen te rusten.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 8 februari 2020
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de opsteller.
N.a.v. het verslag meldt mevrouw Meijs dat zij in de vorstperiode mee zou lopen met de GGD in het 
kader van de winternoodopvang voor buitenslapers. Dat is er niet van gekomen. Nu staat een 
afspraak gepland om mee te lopen met team handhaving dat contact heeft met dak- en thuislozen.

5. Korte presentatie dashboard gemeenten in Gezondheidsatlas
Daniëlle Kramer, epidemioloog, geeft een korte demonstratie over de gezondheidsatlas 
Kennemerland, met name de nieuwe functie dashboard. https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/
De basis voor de gezondheidsatlas zijn de gezondheidsmonitors die de GGD uitvoert. Ook wordt 
bijvoorbeeld data van de JGZ en de CBS beschikbaar gesteld. De informatie is op verschillende 
niveaus (regio, gemeente, wijk) op te halen en te vergelijken met andere data. Bijvoorbeeld 
landelijke gemiddelden.

Mevrouw de Roy van Zuidewijn informeert of ook de gehanteerde terminologie wordt toegelicht. Dat 
is het geval. Ze vindt de gezondheidsatlas heel toegankelijk en inzichtelijk. Het biedt veel waardevolle 
informatie.

De heer Struijff informeert hoe vaak de data geactualiseerd worden. 
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Mevrouw Kramer antwoordt dat de GGD de landelijke cyclus volgt. Dat betekent dat elke 4 jaar alle 
leeftijdsgroepen worden gemonitord. In 2020 is de gezondheidsmonitor volwassenen afgenomen. 
Die resultaten worden dit najaar bekend. De gegevens worden continue aangevuld als er kleinere 
onderzoeken zijn uitgevoerd, zoals recent de coronapeiling jeugd of een uitvraag via het 
inwonerspanel van GGD Kennemerland. 

De heer De Vries informeert of het coronajaar aanleiding zou moeten zijn om de frequentie van de 
monitors te verhogen. En vraagt of er door gemeenten wordt samengewerkt bij het inzetten van 
interventies.
Mevrouw Kramer antwoordt dat er inderdaad landelijk een versnelling van grote 
gezondheidsmonitors aankomt in verband met het coronajaar. In 2021 wordt de jeugdmonitor 
uitgevoerd. Onlangs is de regionale nota gezondheidsbeleid vastgesteld waarin de 9 gemeenten 
gezamenlijk prioriteiten hebben gesteld. 

De voorzitter concludeert dat de gezondheidsatlas veel waardevolle informatie biedt en 
compimenteert de GGD met de toegankelijkheid en helderheid hiervan. Zij roept op om breed te 
delen dat deze openbare informatie beschikbaar is en dankt mevrouw Kramer voor de toelichting.

Ter vaststelling

6. Voorstel colleges beleidsregels en mandaat GGD openbaar maken rapporten WMO toezicht

De heer Van de Velden licht toe dat deze vraag al langere tijd speelt, maar dat het nog 
niet tot heldere afspraken was gekomen. In goed overleg en afstemming met gemeenten 
is dit voorstel tot stand gekomen. Hij is content dat het nu goed geregeld kan worden.

De heer Struijf vindt het een goed initiatief. Hij informeert naar de timing van 
openbaarmaking en vraagt zich af of de gemeente geïnformeerd wordt als een rapport 
openbaar wordt gemaakt. Dit om te voorkomen om bijvoorbeeld door de media 
overvallen te worden. Verder vraagt hij zich af welke afspraken over woordvoering er 
worden gemaakt in geval van een casus.

De heer Van de Velden antwoordt dat er vanuit mag worden gegaan dat betrokkenen 
actief en tijdig worden geïnformeerd, zodat gemeenten niet in een ingewikkelde positie 
worden gemanoeuvreerd. Welke partij de woordvoering doet hangt af van het 
onderwerp. Het toezicht wordt gedaan door de GGD, maar de gemeente is handhavende 
partij. 

De heer Haeften doet de suggestie deze aspecten meer expliciet te benoemen in de 
beleidsregels. Om e.e.a. aan de voorkant goed vast te leggen.

De heer Erol sluit zich daarbij aan.

De heer Van de Velden licht toe dat het voorstel uitvoerig is besproken in het ambtelijk 
overleg publieke gezondheid. Hij zegt toe de aspecten over timing en woordvoering goed 
te borgen. 

De voorzitter concludeert dat de gestelde vragen de besluitvorming over de regeling niet 
in de weg staan. 

De BC PG&MZ besluit:
De betrokken colleges voor te stellen de beleidsregels actieve openbaarmaking rapporten Wmo-
toezicht vast te stellen en daarmee tevens de Directeur Publieke Gezondheid hiervoor te 
mandateren. 
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Ter advisering aan DB, bedrijfsvoering VRK

7. Ontwerp-jaarverslag 2020
De heer Erol complimenteert de VRK met het jaarverslag en de geboekte gunstige resultaten. Hij 
herinnert zich dat in het verleden discussie is ontstaan of er voor VeiligThuis een reserve moest 
worden aangehouden. Nu is het voorstel gemeenten terug te betalen. Hij is nieuwsgierig naar de 
toelichting. Hij is het eens met de voorgestelde beslispunten.
Mevrouw de Roy van Zuidewijn sluit zich bij die vraag aan, met het oog op discussies in de Raad als 
blijkt dat VeiligThuis middelen tekort komt. 

De heer Van de Velden neemt de complimenten in ontvangst. Hij reflecteert op de 8 jaar dat hij DPG 
is. Ten tijde van zijn aantreden, bestond er een sfeer van argwaan dat de VRK te veel geld uitgaf. Er 
waren vragen over de beheersing van de middelen. Gelukkig ligt dat nu achter ons. Daarbij tekent hij 
aan dat vanuit diverse kanten de opmerking wordt gehoord dat het overblijven van middelen er op 
wijst dat er rek zou zijn in de begroting. In zijn ogen moet worden voorkomen dat het tij omslaat en 
we terecht komen in een sfeer van argwaan. In zijn ogen gaat het om de analyse van de verschillen. 
Waarom blijft er geld over en is dit incidenteel of structureel van aard. Voor 2020 kan worden gesteld 
dat het meevallende resultaat vooral is toe te schrijven aan covid-19. Taken konden niet of 
gedeeltelijk uitgevoerd worden en bepaalde vacatures zijn niet ingevuld.

Voor Veilig Thuis loopt nog het gesprek over de governance. De portefeuillehouders sociaal domein 
hebben het bestuur van de VRK positief geadviseerd over de jaarverantwoording 2020. 
Een van de doelen om Veilig Thuis onderdeel te maken van de VRK betrof de beheersing van de 
financien. Aangezien gemeenten bij de inhanging van VT besloten dat medewerkers VT zouden 
moeten gaan vallen onder de CAO gemeenten en hier een kostenopstuwend effect het gevolg van 
was, is een voorziening ingesteld om in ieder geval voor drie jaar deze meerkosten af te dekken. De 
VRK heeft toegezegd om in deze periode maatregelen te treffen om de meerkosten op te vangen. 
Voor 2020 is geen gebruik gemaakt hoeven te worden van de voorziening, waardoor er een deel 
vrijvalt. De verklaring hiervan is dat er vacatures waren en nog niet alle medewerkers in hun hoogste 
schaal worden beloond. Tevens kons het programma VT met een positief saldo worden afgesloten. 
Het voorstel is om het voordeel terug te storten aan gemeenten. 

De heer Struijff herkent zich in het beeld dat door de heer Van de Velden wordt geschetst. De 
bestuurlijke constructie maakt dat VeiligThuis op meerdere bestuurstafels onderwerp van gesprek is. 
Dat is ongewenst. Er wordt aan gewerkt om dit meer te stroomlijnen.

De heer Van de Velden meldt dat door de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid aan het DB is 
geadviseerd om in de risicoparagraaf, zoals dat eerder wel het geval was, voor de bedrijfsvoering 
Veilig Thuis geen risico op te nemen. Als dat advies wordt overgenomen, leidt dat tot een iets hoger 
terug te betalen bedrag aan gemeenten.

Mevrouw Steijn geeft aan hierover te aarzelen. Zij vraagt zich af of dat op dit moment verstandig is. 
Er spelen ontwikkelingen waarvan de effecten nog niet goed zijn in te schatten en uit de coronacrisis 
vloeien ook nog wat onzekerheden voort. Het is fijn als de reservepositie van de VRK van een 
zodanige omvang is, dat schommelingen kunnen worden opgevangen en gemeenten niet onnodig 
tussentijds terug moeten naar de eigen raden. Zij pleit ervoor dat het DB ook dit gezichtspunt in de 
heroverweging na het advies van de BCOV meeneemt.
De heer van de Velden zegt toe de aarzeling kenbaar te maken aan het DB voordat het jaarverslag 
voor zienswijze naar de raden worden gestuurd.
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De BC PG&MZ besluit:

1. Het DB positief te adviseren over het voorstel de volgende besteding van het jaarresultaat voor 
te leggen voor een zienswijze:
a. De algemene reserve aan te vullen met € 2.004.100 tot het benodigde niveau van 0.7 van de 

gekwantificeerde risico’s;
b. Een bedrag van € 2.154.895 terug te betalen aan de gemeenten;
c. Een bedrag van € 1.110.894 terug te betalen aan de gemeenten (excl. Uitgeest) in het kader 

van Veilig Thuis;
2. Kennis te nemen van het voorgenomen voorstel aan het AB om een bedrag van €7.847.069 aan 

restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2021 conform specificatie 
bijlage 2 van het Jaarverslag;

3. Kennis te nemen van het voorgenomen voorstel aan het AB om in verband met de 
rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen, waaronder de 
overschrijding op kredieten ad. € 49.100, alsnog goed te keuren;

4. In te stemmen met het voorstel het ontwerp-jaarverslag 2020, inclusief de hierboven benoemde 
voorstellen, aan te bieden aan de regiogemeenten met het verzoek om binnen de termijn van de  
gemeenschappelijke regeling hun zienswijze kenbaar te maken.

8. Ontwerp-programmabegroting 2022
De heer Van de Velden licht toe dat de programmabegroting de vertaling is van de eerder 
vastgestelde uitgangspuntennotitie. Naar aanleiding van het signaal dat enkele gemeenten zich voor 
de situtie geplaatst zien om in de eigen begroting te bezuinigen, is het zaak om rekening te houden 
met de behoefte om het uitgavenniveau van de VRK naar beneden bij te stellen. Om daarop te 
anticiperen heeft het DB een notitie opgesteld waarin het proces wordt geschetst hoe vorm te geven 
aan een verkenning waar kansen en mogelijkheden liggen om bij te dragen in deze 
bezuinigingsopgave van gemeenten. Onder leiding van wethouder Haeften van Haeften zal met de 
directie van de VRK, een afvaardiging uit de commissie bedrijfsvoering en een externe gestart 
worden met een onderoek om beeld te krijgen waar verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden 
om de kosten naar beneden bij te stellen. De uitkomsten zullen worden gebruikt bij het proces dat 
moet leiden tot de programmabegroting 2023.

De heer Erol dankt de heer Haeften voor deze inspanning. Hij doet de suggestie om de indexatie die 
te hoog was ingezet te betrekken bij de verkenning. Mogelijk biedt dit een kans. De gemeenteraad 
van Beverwijk zal naar verwachting in haar zienswijze (voor de zomer) haar ideeën over terugdringen 
van de kosten een plek geven. 

Mevrouw Steijn informeert of de discussie over de hoogte van de loonindexering nog gaande is. 
De heer De Vries informeert of het coronajaar nog andere negatieve of positieve effecten met zich 
meebrengt, naast o.a. de licenties voor Microsoft en minder reiskosten. 

De heer Van de Velden antwoordt dat de te hoog ingezette indexatie structureel wordt ingezet als 
dekkingsmiddel voor de nominale ontwikkeling. De verkenning zal als het goed is een beeld geven of 
en waar kansrijke mogelijkheden liggen en welke risico’s daarbij worden gezien. Het is onderdeel van 
het proces dat gemeenteraden hun zienswijze over de begroting 2022 kunnen geven, die 
meegenomen worden bij de besluitvorming over de begroting door het AB. 
Er is nog geen goed beeld over wat het coronajaar voor invloed zal hebben op de begroting 2022. Er 
zijn veel onzekerheden. Als het thuiswerken meer de norm wordt, zal dit zondermeer ook financiele 
effecten teweeg brengen. Tegelijkertijd is er het risico dat de zware belasting van de organisatie ook 
zijn tol kan eisen. De werkgroep neemt deze aspecten mee. Hij sluit af met de wens dat gemeenten 
in hun zienswijze eenduidigheid laten zien. Dat helpt in de besluitvorming. 
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De BC PG&MZ besluit:
1. Het DB positief te adviseren over het aanbieden van voorliggende ontwerpbegroting 2022 aan de 

gemeenteraden  van  de  regiogemeenten  met  het  verzoek  om  binnen  de  termijn  die  de 
gemeenschappelijke regeling daarvoor stelt  hun zienswijze kenbaar te maken.

2. Daarbij kennis te nemen van in deze ontwerpbegroting vervatte voorstellen aan het AB van 5 juli 
a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2022 van het 

meerjareninvesteringsplan 2021-2025 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren 
(zie bijlage 5.6 programmabegroting).

b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 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 2023-
2025 van het MJIP 2022-2025 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk 
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort 
investeringen gebeurt over meerdere jaren.

d. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende 
leningen in 2022 tot maximaal € 6 miljoen.

e. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 659.000 met 
ingang van 2022 als gevolg van:
 Nominale ontwikkeling € 1.788.000
 Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000
 Toename aantal inwoners € 90.000
 Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 281.000
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK € 443.000

f. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten behoeve 
van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 127.000.

3. In te stemmen met de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.

Ter kennisname

9. Sociaal jaarverslag 2020
Mevrouw Steijn complimenteert de VRK met het sociaal jaarverslag over een jaar dat zo 
sterk gedominerd is door de pandemie. Op deze wijze worden medewerkers op een 
mooie manier op een voetstuk geplaatst. Zij attendeert erop dat bij het plaatje met 
portretten, abusievelijk nog 2019 staat vermeld.

De heer Erol ondersteunt de complimenten en ziet het jaarverslag als belangrijk voor de 
waardering van personeel en de onderlinge verbinding.

De heer Struijf vindt het sociaal jaarverslag interessant om te lezen en onderschrijft de 
interne functie.

De BC PGMZ heeft kennis genomen van het sociaal jaarverslag 2020.

10. Rondvraag en sluiting
De heer Struijf vraagt aandacht voor het beperken van nazendingen, al heeft hij begrip voor de druk 
waaronder documenten tot stand komen.
Mevrouw de Roy van Zuidewijn verzoekt om bij nazendingen in de allerlaatste mail alle bijlagen 
opnieuw aan te reiken. Dat helpt om alles bij de hand te hebben in de vergadering.
Mevrouw Meijs meldt dat zij namens het pfo sociaal domein en deze bestuurscommissie bloemen zal 
laten bezorgen bij de heer Rijke. 
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Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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