Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 1 november
2021
Aanwezig:

Mevrouw Meijs, Haarlem (voorzitter)
Mevrouw Steijn, Velsen
Mevrouw Ozutok, Beverwijk
De heer Struijf, Heemstede
De heer van Haeften, Zandvoort
De heer Sidali, Haarlemmermeer
De heer Schoorl, Heemskerk (vanaf punt 6)
De heer Van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw Broerse, beleidssecretaris

Mede aanwezig:

De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek

Afwezig:

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

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet wethouder Ozutok (Beverwijk) van harte welkom. Er
volgt een voorstelronde.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen/actuele informatie
De heer Van de Velden licht toe dat vandaag een annulering verzonden is voor de bestuurlijke
leertafel ‘personen met verward gedrag’ op 2 november. Gezien de oplopende besmettingen en de
persconferentie van diezelfde avond waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd lijkt het niet
gepast de bijeenkomst door te laten gaan.
De heer Van de Velden vraagt aandacht voor de wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft. Het
gaat om wijken met een lage sociaal economische status. Opvallend zijn de wijken in Haarlem,
Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Hij verwijst naar het informatie memo dat hij over de aanpak van
covid-19 wekelijks schrijft. Hij gaat graag met gemeenten in gesprek hoe mensen het beste kunnen
worden bereikt. De GGD is in gesprek met huisartsen om hierin samen op te trekken.
Mevrouw Steijn maakt graag gebruik van de uitnodiging om samen te verkennen hoe de
vaccinatiegraad verhoogd kan worden.
De heer Van de Velden kondigt aan deze week een memo over het Rijksvaccinatieprogramma te
verzenden.
Mevrouw Ozutok meldt dat Beverwijk samen met de GGD werkt aan een lokale nota
gezondheidspreventie en gezondheid een impuls wil geven. Dit is de vertaling van de
regionale nota gezondheidsbeleid die het bestuur van de GGD heeft vastgesteld. Ze laat
zich graag inspireren door lokale voorbeelden van andere gemeenten.
4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 5 juli 2021
Het verslag wordt onder dankzegging van de opsteller vastgesteld.
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Ter besluitvorming
5. Aanbevelingen rapport de heer Heskes
De heer Van de Velden licht toe dat een stormachtige periode achter ons ligt. Een
externe partij heeft onderzoek gedaan naar de integere totstandkoming van het rapport
over kankerincidentie in de regio en alle veronderstelde twijfel daarover weggenomen.
Als organisatie is goed gekeken wat er in de toekomst beter kan, wat we hiervan kunnen
leren. De commotie heeft een enorme impact op medewerkers gehad. Het besef van het
belang van onafhankelijke advisering is vergroot, vooral als je werkt voor 9 gemeenten.

De heer Sidali vindt het een goed signaal dat de GGD de adviezen uit het rapport ter harte
neemt en wil uitvoeren. Dat komt naar buiten toe de GGD ten goede. Hij merkt op dat de
aanbevelingen uit het rapport niet zijn besproken in het ambtelijk overleg. Hij heeft een
ambtelijk advies hierover gemist, maar kan desalniettemin instemmen met de adviezen.

Mevrouw Steijn is blij en niet verrast over de uitkomst dat er integer gehandeld is. Het is
goed om uit deze situatie je lessen te trekken. Zij wenst de GGD toe dat zij haar positie
pakt en robuust adviseert. Dat maakt het voor een lokale bestuurder ook makkelijker
positie in te nemen. Zij geeft aan in de gemeenteraad van Velsen geworsteld te hebben
met de bestuurlijke verhoudingen in de VRK/GGD en haar eigen verantwoordelijkheid als
wethouder volksgezondheid hierin. De rollen en verantwoordelijkheden zijn haar nog niet
helder.

Mevrouw Ozutok informeert welke inzichten het rapport gegeven heeft, wat we op
voorhand niet wisten. Verder informeert zij naar de inzichten die de bespreking in de raad
van Velsen heeft opgeleverd.

De heer Struijf steunt de aanbevelingen uit het rapport en informeert of deze ook in het
DB en AB besproken worden, aangezien door het DB de opdracht voor het externe
onderzoek is gegeven. Hij ziet vooral een inhoudelijke rol voor de BC PG&MZ, het
werkgeverschap voor de directeur GGD ligt naar zijn idee niet bij de bestuurscommissie.

De heer Van Haeften schetst het proces vanaf het moment dat berichtgeving in de media
verscheen n.a.v. het WOB verzoek (begin juli 2021). De voorzitter van de VRK heeft het
DB, met voorzitter BC PG&MZ en wethouders volksgezondheid uit de IJmond bijeen
geroepen. De rolverdeling en bestuurlijke verantwoordelijkheden waren onderwerp van
gesprek, er is zorgvuldig en zeer intensief vergaderd. Er is naar bevind van zaken
gehandeld, in een onvoorziene situatie. Het eindrapport is breed gedeeld. Naar zijn indruk
komt dit voldoende in alle gremia aan de orde.
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De heer Van de Velden reageert dat het gebruikelijk is dat alle stukken langs het AO gaan,
zodat de directie van een advies kan worden voorzien. De heer Buijtendijk, die dat AO
coördineert, meldt dat het dit keer anders gelopen is dan gehoopt. Hij zegt toe contact te
zoeken met het AO. Mocht daar nog een advies worden opgehaald, dan komt dat terug.
Over de juridische en bestuurlijke verhoudingen is, naar aanleiding van alle vragen die
gesteld zijn, een paper in voorbereiding, om woorden te geven aan de besturing van de
VRK en de keuzes daarover die eerder gemaakt zijn. Mocht dat aanleiding geven om zaken
te verbeteren, dan staat de directie VRK daar voor open.
Als reactie op de vraag van mevrouw Ozutok laat hij weten dat medewerkers zich meer
bewust zijn geworden hoe je je als adviesorgansiatie verhoudt tot je omgeving. Wanneer
betrek je wel of niet de gemeenten bij je gezondheidsadviezen.
Het rapport heeft de GGD wakker geschud om er heel bewust mee bezig te zijn. Het wordt
ook landelijk opgepakt, omdat met de omgevingswet in aantocht veel meer
gezondheidsvraagstukken gaan spelen. Hoe zorg je dat de adviezen over een gezonde
leefomgeving gehoord worden in een politieke omgeving.

Mevrouw Meijs merkt op dat dat n.a.v. de bestuurlijke commotie, die in juli 2021
ontstond, is afgesproken als wethouders onderling de lijnen kort te houden. Zij ziet graag
de notitie over de bestuurlijke verantwoordelijkheden tegemoet om de rollen helder te
hebben en te houden.

De heer Van de Velden tekent aan dat een directeur Publieke Gezondheid, zowel een
aanstellingsbenoeming van het AB van een veiligheidsregio als een aanstellingsbenoeming
van het bestuur van de GGD behoeft, vanwege de taken op het snijvlak van veiligheid en
gezondheid. Dat staat los van het feit dat de GGD organisatorisch onderdeel is van de
VRK.

Mevrouw Steijn antwoordt op de vraag van Mevrouw Ozutok dat de sessie in de raad
inzicht heeft gegeven over hoe je om kan gaan met WOB verzoeken, wat de invloed van
de media is, hoe je informatie deelt en welke verwachtingen de raadsleden hebben van
de rol van de wethouder volksgezondheid.

De BC PG&MZ besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportbrief van de heer Heskes.
2. De directeur GGD opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren.
Ter advisering aan AB
6. Voordracht lid DB
De leden van de BC PG&MZ steunen unaniem het voorstel om de heer Schoorl aan het AB
voor te dragen als lid van het DB.
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De BC PG&MZ besluit:
1. De Bestuurscommissie Publieke gezondheid & Maatschappelijke Zorg draagt de heer Aad
Schoorl, wethouder in Heemskerk voor aan het AB als lid van het DB namens de
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg.
Ter advisering aan AB, bedrijfsvoering VRK
7. Voorstel begrotingswijzigingen n.a.v. 2e Bestuursrapportage 2021
De heer Van de Velden licht toe dat de begrotings- en verantwoordingsdocumenten van
de VRK in de breedte van organisatie worden opgesteld, zodat iedereen beschikt over
dezelfde informatie. Extra aandacht is besteed aan de vragen die de gemeente
Haarlemmermeer heeft gesteld.
Mevrouw Ozutok merkt op dat zij de uitgaven die gemaakt zijn in verband met het WOB
verzoek en de afhandeling daarvan hoog vindt. Zij vraagt of het onttrekken van de
bestemmingsreserves in lijn is met de verwachte uitgaven.
De heer Sidali merkt op dat het resultaat ten opzichte van de eerste berap gelijk blijft,
maar dat er naar zijn mening nog onvoldoende is gedaan met de zienswijze van
Haarlemmermeer. Hij stelt voor veel explicieter aan te geven wat is gedaan met de
zienswijzen, zodat ook de raden hier kennis van kunnen nemen.
De heer Van de Velden antwoordt dat dit signaal in de commissie bedrijfsvoering niet aan
de orde is geweest, maar neemt de opmerking ter harte.
De heer Schoorl herkent zich in de reactie van de heer Sidali om helder te communiceren
over de zienswijzen.
De heer Van Haeften, portefeuillehouder financiën in het DB, zegt toe scherp te zijn op de
terugkoppeling op de zienswijzen. Verder merkt hij op dat er een bijeenkomst staat
gepland over het verhogen van het maatschappelijk rendement van de VRK. Om te
voorkomen dat later in het proces blijkt dat gemeenten zich niet meegenomen hebben
gevoeld, roept hij op erop toe te zien dat door gemeenten zelf samengestelde
vertegenwoordiging representatief is.
De heer Van de Velden vult aan dat gemeenten is gevraagd een klankbordgroep te
formeren met een vertegenwoordiging vanuit oov, volksgezondheid, jeugd enfinanciën.
De vraag is of in de klankbordgroep alle inhoudelijke disciplines zijn vertegenwoordigd en
de vertegenwoordiging representatief is voor alle gemeenten.
De BC PG&MZ besluit:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021 vastgesteld op 11 oktober 2021
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met
a. Een onttrekking voor een periode van drie jaar aan de bestemmingsreserve
Generatiepact voor een jaarlijks bedrag van € 38.400;
b. Een onttrekking voor een periode van drie jaar aan de bestemmingsreserve
Generatiepact van € 32.600 in 2021 (2022 € 65.900, 2023 € 10.900);
c. De inzet van de post Onvoorzien ad € 124.000 ter dekking van de extra onvoorziene
kosten in het kader van het WOB-verzoek en onderzoek totstandkoming KIO-rapport.
3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de
begrotingswijzigingen conform bijlage I van de bestuursrapportage;
4. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel dat onttrekkingen aan
bestemmingsreserves met ingang van boekjaar 2021 op basis van werkelijke kosten worden
verwerkt en niet op basis van begroting en deze beleidsregel op te nemen bij de volgende
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actualisatie van de nota Financieel beleid.
5. De adviezen van de twee bestuurscommissies hierover te vragen.
Ter kennisname
8. Vergaderschema VRK 2022
De leden van de BC PG&MZ hebben kennisgenomen van de vergaderschema.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Struijf noemt de regionale aanpak beschermd wonen als sprekend voorbeeld om regionaal
samen te werken met heldere bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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