Memo
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:

Bestuurscommissie PG&MZ
Bert van de Velden, directeur publieke gezondheid
2 december 2021
Actuele ontwikkelingen

Met dit memo wordt u op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen en voortgang van de
uitvoering van taken.
Corona
Met het hoge aantal besmettingen, hoog aantal testen, start boostercampagne en de acute situatie
(d.d. 26 nov) van het opvangen van positief geteste personen van 2 vluchten uit Zuid-Afrika, staat het
werk van de GGD onder hoge druk. Het reguliere werk van de GGD dient ook doorgang te vinden.
Dat betekent dat wederom een grote flexibiliteit van medewerkers wordt gevraagd dat de nodige
risico’s met zich meebrengt. Voor de actuele stand van zaken aanpak corona wordt verwezen naar
het wekelijkse informatiememo.
Schone lucht akkoord (SLA)
Voor de volgende vergadering van de bestuurscommissie PG&MZ wordt een notitie voorbereid over
het schone lucht en de mogelijkheden om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Alles met de
bedoeling om bij te dragen aan gezondheidswinst voor alle inwoners.
Verschillende overheden hebben in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA)
ondertekend. In het akkoord is afgesproken dat alle ondertekenaars zich richten op een permanente
verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zorgt voor gezondheidswinst voor iedereen én bevordert de
doelstelling om toe te werken naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof in 2030.
Alle ondertekenaars maken jaarlijks een uitvoeringsplan waarin staat hoe zij aan een schonere lucht
werken. Een aantal gemeenten in de regio Kennemerland is hier reeds bij aangesloten.
Aanbevelingen rapport Heskes
In de BC PG&MZ van 1 november 2021 zijn de aanbevelingen uit het rapport van de heer Heskes
besproken. De heer Heskes heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het rapport over
kankerincidentie in de regio en alle veronderstelde twijfel daarover weggenomen. Een advies van het
AO over de aanbevelingen was op 1 november niet beschikbaar. Zoals toegezegd is er alsnog contact
gezocht. Het AO adviseert positief om de directeur GGD de opdracht te geven de aanbevelingen uit
te voeren en de over de resultaten te rapporteren.
Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
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