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1 Doel agendering: 

 

 Beeldvorming 

 Oordeelsvorming 

x Besluitvorming 

 

2 Vraagstelling: 

De wethouders volksgezondheid uit de regio Kennemerland en Haarlemmermeer zijn op 

grond van de gemeenschappelijke regeling lid van de Bestuurscommissie Publieke Gezond-

heid & Maatschappelijke Zorg (BC PG&MZ); het bestuur van GGD Kennemerland. Na de ge-

meenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn in de deelnemende gemeenten nieuwe colle-

ges gevormd en nieuwe wethouders aangetreden, voor wie het domein van publieke gezond-

heid over het algemeen nieuw is. Om het bestuur van de GGD goed in te werken op de dos-

siers en de bestuurlijke samenwerking die de regio kent, is een inwerkprogramma opgesteld. 
 

3 Achtergrondinformatie: 

De GGD werkt voor 9 gemeenten; Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Zij bewaakt, beschermt en bevor-

dert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in Kennemerland. Denk daarbij aan jeugdge-

zondheidszorg, zorg aan dak- en thuislozen, hygiëne inspecties en de inzet voor het testen, 

vaccineren en bron- en contactonderzoek bij de covid-19 pandemie. De GGD is onderdeel 

van de Veiligheidsregio Kennemerland.  

De GGD heeft er voor gekozen de lessons learned voor de publieke gezondheid van de afge-

lopen periode op te tekenen. Met de bedoeling, de zorgen die er zijn over de gezondheid en 

weerbaarheid van de inwoners, om te zetten naar acties. Belangrijke thema’s zijn stagnatie 

in ontwikkeling, herstel, mentale gezondheid, inkomensverschillen en daaruit voorvloeiende 

effecten voor kansengelijkheid en gezondheid. Het overdrachtsdocument is door het bestuur 

van de GGD (14 april 2022) vastgesteld om over te dragen aan het GGD bestuur in nieuwe 

samenstelling. Dit document biedt een goede basis voor een nieuwe bestuursperiode van de 

GGD en kan worden gezien als startpunt voor een beweging naar meer gezonde en vitale in-
woners.  

 

Het voorgestelde inwerkprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. Kennismaking met accountmanagers GGD. Er is belang bij een goede verbinding tussen 

gemeenten en de GGD. Er is een ambtelijk overleg waar mee wordt afgestemd. Daar-

naast wordt ook vanuit de inhoud contact wenselijk geacht en werkt de GGD met ac-

countmanagers. Een vertegenwoordiging van het management van de GGD voert (in 

duo’s) periodiek een gesprek met u over de inhoudelijke thema’s die spelen en op te ha-

len hoe de samenwerking loopt. In het kennismakingsgesprek zal aandacht zijn voor de 

opgaven die er liggen en te horen welke wensen, verwachtingen en ambities uw ge-

meente heeft op het gebied van gezondheid, welke rol u daarbij voor de gemeente zelf 

ziet en wat de GGD als regionale gezondheidsorganisatie hierin kan betekenen. 
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2. Bestuurlijke conferentie GGD-bestuur, waarin gekomen wordt tot het gezamenlijk vast-
stellen van de ambities voor deze bestuursperiode. Deze bijeenkomst vindt na de zomer 
plaats. De basis voor het gesprek is het overdrachtsdocument van de vorige bestuurs-
commissie en andere. 

 

3. Workshop ‘Gezondheid in de gemeente’ 
In overleg met iedere gemeente wordt een workshop aangeboden om beeld gegeven 
over de gezondheid van de inwoners, waar en hoe gezondheidswinst te behalen is. Het 
motto is: Weten wat er speelt, leeft en werkt.  

 

4. Werkbezoeken  
Wethouders zijn van harte uitgenodigd om een werkbezoek bij een of meerdere taakon-

derdelen van de GGD af te leggen. Wensen kunnen worden kenbaar gemaakt in het ken-
nismakingsgesprek met de accountmanagers, zodat de organisatie van bezoeken vlot op-
gepakt kan worden. Het is ook mogelijk om al eerder uw wens neer te leggen bij de DPG. 
Het werkbezoek wordt op maat vorm gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de 
interesse met u als bestuurder. U kunt denken aan een JGZ locatie in uw gemeente, in-

spectietaken op het gebied van hygiënezorg of bijvoorbeeld een gesprek met professio-
nals die zorgdragen voor de mensen die ernstig vervuild zijn.  

 

5. Persoonlijke kennismaking met de Directeur Publieke Gezondheid, de heer Van de Vel-

den. In dat gesprek zal in ieder geval worden stil gestaan bij de bestuurlijke context 

waarin wordt geopereerd. De ervaring leert dat goed persoonlijk contact de basis is voor 

vruchtbare samenwerking. 

 

Mocht u andere behoeften hebben om u wegwijs te maken in uw nieuwe werkveld, dan horen 

we het graag. De GGD is van harte bereid hieraan tegemoet te komen. 

 

4 Consequenties en risico’s: 

N.v.t. 

 

5 Voorstel te nemen besluit: 
 
De BC PG&MZ besluit: 
1. In te stemmen met het inwerkprogramma voor wethouders volksgezondheid. 
2. Het overdrachtsdocument voor de publieke gezondheid, ‘Preventie op de eerste plaats’, 

GGD bestuur 2022-2026 te gebruiken als startpunt voor de bestuurlijke conferentie over 
de ambities ten aanzien van de publieke gezondheid en de opgave die hieruit voortvloeit 
voor de GGD in het bijzonder. 

 

6 Vervolgtraject: 

 

7 Bijlage(n): 
1. Overdrachtsdocument voor de publieke gezondheid, GGD bestuur 2022-2026. Preventie 

op de eerste plaats. 

2. Visualisatie van het overdrachtsdocument. 

 

In de vergadering genomen besluit: 

 

  

 
 
 


