
Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 14 februari 
2022

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

Mede aanwezig: De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek
Mevrouw van Gameren, clustermanager milieu en hygiëne
Mevrouw Hartog, medewerker Technische Hygiënezorg
Mevrouw van de Waal, medewerker Medische Milieukunde

Afwezig: De heer Beentjes, Uitgeest
Mevrouw Ozutok, Beverwijk
De heer Sidali, Haarlemmermeer

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouders Sidali, Ozutok en 
Beentjes. Zij heet mevrouw van Gameren welkom die aanschuift voor agendapunt 6.  

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/actuele informatie 

Er zijn geen mededelingen.

4. Vaststellen verslag BC PG&MZ 13 december 2021
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Onder dankzegging aan de opsteller

wordt het verslag vastgesteld.

Ter besluitvorming

5. Oproep aan gemeenten om zich aan te sluiten bij Schone lucht akkoord

Mevrouw Meijs geeft aan dat schone lucht belangrijk is voor gezondheid. Een aantal gemeenten in 
de regio heeft zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Aangezien schone lucht alle 
gemeenten aangaat, is de oproep van de GGD aan de andere gemeenten dit voorbeeld te volgen. 
De heer van de Velden vult aan dat dit pleidooi steunt op het belang van schone lucht voor de 
volksgezondheid. In een omgeving die te zien is als milieu belast gebied, maakt luchtkwaliteit 
verschil. Gemeenten worden vanuit gezondheidsperspectief opgeroepen om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en het SLA als een instrument in te zetten. 
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De oproep zou kunnen uitgaan vanuit de organisatie zelf, maar hij vindt een oproep door het GGD 
bestuur krachtiger. Het is vanzelfsprekend aan gemeenten zelf te besluiten om het SLA wel of niet te 
ondertekenen.

De heer Struijf vraagt zich af wat de reden is het in dit verband te bespreken als het besluit aan 
gemeenten zelf is. Hij vindt de timing voor de gemeenteraadsverkiezingen niet ideaal en geeft aan te 
zoeken naar zijn positie in eigen college. Het college in Heemstede heeft hier al over gesproken en 
die bespreking heeft veel vragen opgeroepen. Met name wat dit betekent voor de gemeente, 
inwoners en ambtelijke capaciteit. Het is hem niet helder waar dan voor getekend wordt.

De heer Van de Velden merkt op dat het voorstel om een oproep richting gemeenten uit te laten 
gaan nu voorligt bij het GGD bestuur. De GGD is de gezondheidsadviseur van de gemeenten en kan 
gevraagd en ongevraagd adviseren over de publieke gezondheid. De ervaring heeft geleerd dat 
burgers verwachten dat de GGD zijn rol en verantwoordelijkheid hierin neemt. Dat staat los van of 
gemeenten dit advies willen en kunnen opvolgen. Dat is een gemeentelijke afweging. In een 
milieubelaste regio, waar de luchtkwaliteit onder druk staat, adviseert de GGD te investeren in 
gezonde lucht. 

De heer Van Haeften herkent de zorgen van de heer Struijf. Er is een uitvoeringplan en concrete 
maatregelen nodig, vergelijkbaar met keuzes voor duurzaamheidsbeleid. Het is nog niet helder wat 
het akkoord behelst. Daarbij deelt hij zijn dilemma om in te willen zetten op schone lucht en de 
formule 1. Daar spelen meerdere belangen. Hij wil voorkomen in een ongewenste positie terecht te 
komen. Als lid van het GGD bestuur kan hij de inhoudelijk oproep onderschrijven. Zijn 
terughoudendheid is gelegen in de consequenties. Hij wil zich in dit verband niet laten verplichten.

Mevrouw de Roy van Zuidewijn gaat er vanuit dat het college van Bloemendaal kiest voor aansluiting 
bij het SLA, om het belang van gezondheidseffecten te onderstrepen en in de wetenschap dat de 
luchtkwaliteit in Bloemendaal beter kan. Daarmee wordt gezondheid meegewogen in beslissingen. 
Zij vindt het de taak van het GGD bestuur om aandacht te hebben voor het gezondheidsbelang en 
dat ook uit te dragen.

De heer Schoorl meldt dat Heemskerk het SLA heeft ondertekend. Dat wil niet zeggen dat hij geen 
belang hecht aan werkgelegenheid van o.a. Tata Steel. Het bijt elkaar in zijn ogen niet. 

Mevrouw Steijn toont begrip voor de worsteling die collega’s beschrijven. Velsen heeft het SLA 
ondertekend, met de intentie om gezondheidsbelangen mee te wegen bij beslissingen en een zelfde 
zwaarte te geven als belangen voor werkgelegenheid en economie. In het besef dat we zuinig 
moeten zijn op onze gezondheid. Zij geeft haar collega’s mee dat je bij de uitvoering van de SLA je 
eigen weg kan zoeken, het is geen vastgesteld pakket.

De heer Van de Velden heeft begrip voor de dilemma’s. Het is aan gemeenten om het besluit om aan 
te sluiten bij het SLA te nemen. Vanuit het gezondheidsbelang is het wenselijk daartoe te besluiten. 
Hoe er invulling aan het SLA wordt gegeven is aan gemeenten zelf en wordt vormgegeven in overleg 
met de organisatie die het SLA ondersteunt.

De heer Struijf kan zich vinden in het advies om vanuit het bestuur van de GGD een oproep te laten 
uitgaan. Over de concrete invulling en benodigde capaciteit stemt hij af met de organisatie die het 
SLA ondersteunt.

De voorzitter concludeert dat het GGD bestuur het advies overneemt om vanuit het belang voor de 
volksgezondheid een oproep te doen aan gemeenten om het SLA te ondertekenen in het besef dat 
geen zekerheid bestaat dat alle gemeenten hier ook gevolg aan gaan geven.
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De BC PG&MZ besluit:

1. Kennis te nemen van de notitie over schone lucht in Kennemerland.
2. De doelstellingen van gezondheidswinst door schone lucht in de regio de onderschrijven.
3. Gemeenten op te roepen aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. 

6. Voorstel voor opdracht uitwerking hygiëne adviezen meest risicovolle voorzieningen op basis 
van risicoscan

De heer van Haeften licht, als portefeuillehouder van dit onderwerp, het voorstel toe. De noodzaak 
voor meer infectieziektepreventie in overduidelijk. De risicoscan maakt inzichtelijk waar regionaal de 
prioriteiten gesteld dienen te worden. Uiteraard heeft dit financiële consequenties omdat uitbreiding 
van de personele inzet op dit taakveld noodzakelijk is (voor nu geraamd op circa 2 FTE). 

Mevrouw Meijs vraagt waar het aantal in te zetten formatieplaatsen op gestoeld is.
Mevrouw Steijn zegt inhoudelijk achter het pleidooi te staan om meer in te zetten op 
infectiepreventie, maar tekent daarbij aan dat er ongetwijfeld meer goede voorstellen zijn die 
bijdragen aan gezondheid. Zij zou graag een meer integrale afweging willen maken. 

De heer Haeften verwijst voor de onderbouwing naar de bijlage bij de risioscan. 
Hij ziet niet veel kansen om de benodigde ruimte te vinden in herpriortering van taken, omdat de 
GGD in zijn huidige vorm efficiënt georganiseerd is en tegen de ondergrens aanzit wat voor publieke 
gezondheid noodzakelijk en wenselijk is. Met zo’n uitgangspositie ontkom je er niet aan om met wat 
nu wordt geweten over nut en noodzaak van infectieziektepreventie meer personele capaciteit in te 
zetten. Het besluit dat nu voorligt, voorziet in de wens van mevrouw Steijn om bij de behandeling 
van de begroting 2023 een afweging te maken.

Mevrouw van Gameren vult aan dat de toezichtstaken nu met 1,89 FTE worden uitgevoerd. Als zij dit 
vergelijkt met wat Amsterdam voor deze taak inzet (11 FTE), dan illustreert dat in Kennemerland hier 
slecht beperkt invulling aan wordt gegeven, terwijl het belang hoog is. Er zijn meer risico’s in beeld 
dan die met een beperkte uitbreiding van formatie opgepakt kunnen worden. 

De heer Van de Velden merkt op dat met het voorgestelde besluit dit item meegenomen kan worden 
naar de opstelling van de programmabegroting 2023, zodat een integrale afweging gemaakt kan 
worden. Nu wordt tijd genomen dit voorstel financieel uit te werken en dekking te vinden voor de 
daaruit voortvloeiende kosten. Het staat dus niet op voorhand vast dat hier kosten voor gemeenten 
aan zitten.

De heer Struijf geeft mee dat uit benchmark gegevens van GGD’en doorgaans blijkt dat GGD’en 
onderling lastig te vergelijken zijn. Hij hecht hier minder waarde aan. Een onderbouwing van wat je in 
de eigen regio nodigt acht is voor hem relevanter.

Mevrouw Steijn kan zich vinden in het voorstel om de nadere financiële uitwerking af te wachten en 
die mee te wegen met andere voorstellen bij de bespreking van de programmabegroting 2023.

De BC PG&MZ besluit:

1. Kennis te nemen van de memo over de uitkomsten van de risicoscan in Kennemerland.
2. Het belang van het inzetten op een regio-brede infectiepreventie te onderschrijven.
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3. De GGD de opdracht te geven om op basis van deze risicoscan de meest risicovolle voorzieningen 
te voorzien van de benodigde hygiëneadviezen. 

4. De GGD opdracht te geven deze taakuitbreiding financieel te onderbouwen en te betrekken bij 
de begroting 2023.

5. Uitgangspuntennotitie begroting 2023

De heer Van de Velden meldt dat het formuleren van de uitgangspunten notitie een jaarlijks 
terugkerend fenomeen is om de parameters vast te stellen op basis waarvan de 
programmabegroting wordt gebouwd. In de wetenschap dat de financiën van gemeenten onder druk 
staan, is proactief onderzoek uitgevoerd of nog een efficiency slag te maken is en/of hoe het 
maatschappelijk rendement van de VRK verhoogd zou kunnen worden. De opbrengst uit deze 
verkenning is dat het uitgavenniveau met structureel € 500.000 kan worden verlaagd. Verder is uit 
het onderzoek gebleken dat er weinig andere mogelijkheden worden gezien om de kosten naar 
beneden bij te brengen, terwijl er ook nieuwe – noodzakelijke en onvermijdelijke – 
beleidsmaatregelen nodig zijn. Dat maakt dat wordt voorgesteld het voordeel uit de zoektocht naar 
besparingen hiervoor in te zetten, waarmee in ieder geval voldaan wordt aan het financieel 
beleidsuitgangspunt “nieuw voor oud”. Daarenboven is gekeken of er samenwerkingsopties zijn die 
gemeenten tot voordeel strekken. Die opties zijn in beeld gebracht.
Waar voorheen het Dagelijks Bestuur de uitgangspuntennotiie – gehoord het advies van de 
bestuurscommissies vaststelde, is deze nu ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 
Voor nu wordt de bestuurscommissie om advies gevraagd en komt de programmabegroting weer op 
de agenda van het GGD bestuur.

De heer Struijf kan zich vinden in de uitganspuntennotitie en het voorstel de reductie van kosten in 
te zetten voor nieuw beleid. Hij is nieuwsgierig naar de wensen van andere gemeenten in het 
onderzoek naar meer regionale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop jeugdzorg of 
JGZ 0-4 jaar. Hij informeert of daar een voorstel voor komt.

De heer Van de Velden licht toe dat er bewust voor gekozen is geen voorstel voor te leggen, maar 
beeld te geven waar samenwerkingskansen liggen. Het is aan gemeenten om hier desgewenst het 
gesprek over aan te gaan.

Mevrouw Meijs informeert of de rapportage over de benchmark nog bespreking behoeft. 
De heer Van de Velden antwoordt dat de benchmarkt ter kennisname is en de onderbouwing is voor 
de besluiten die nu voorliggen. Het beeld dat uit de benchmark naar voren komt is dat het 
kostenniveau van GGD Kennemerland ten opzichte van de referentieregio’s over het algemeen 
gemiddeld is. Er komt niet het beeld naar boven dat er snel kansen liggen om besparingen te 
realiseren. In de benchmark is geen rekening gehouden met het hoge risiconiveau van de regio. Op 
sommige taken (bijv. medische milieukunde, infectieziektenbestrijding) zou een hoger kostenniveau 
bij GGD Kennemerland goed verklaarbaar zijn geweest.

De BC PG&MZ besluit:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage Verhogen maatschappelijk rendement VRK en de 

verwerking van de uitkomsten in de Uitgangspuntennotitie 
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de vaststelling van de Uitgangspuntennotitie 

2023 en over het activeren van de disagio, zoals gesuggereerd in spoor 1.

6. Rondvraag en sluiting
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Mevrouw de Roy van Zuidewijn informeert naar de laatste stand van zaken in het dossier Tata Steel 
en de rol van de GGD daarin.
De heer Van de Velden antwoordt dat de GGD een bescheiden bijdrage heeft geleverd aan de recent 
gepubliceerde onderzoeksrapporten van het RIVM. Bestuurlijk afstemming en advisering vindt plaats 
in het Bestuurlijk Overleg Industrie waarin de provincie en de gemeenten in de IJmond overleggen. 
De directeuren van de Omgevingsdiensten en de DPG zijn van dit overleg adviseur. Voor bewoners 
worden met regelmaat inloopspreekuren gehouden.

Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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