
Verslag digitale bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg 5 juli 2021

Aanwezig: Mevrouw Meijs, Haarlem (voorzitter)
Mevrouw Steijn, Velsen 
De heer Erol, Beverwijk
De heer Brouwer, Heemskerk
De heer Struijf, Heemstede
De heer van Haeften, Zandvoort
De heer Sidali, Haarlemmermeer
De heer Van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw Broerse, beleidssecretaris

Mede aanwezig: Mevrouw Lenstra, gemeentesecretaris Haarlem/coördinerend 
gemeentesecretaris VRK
De heer Buijtendijk, clustermanager advies & onderzoek

Afwezig: Mevrouw de Roy van Zuidewijn, Bloemendaal
De heer Beentjes, Uitgeest
De heer Rijke, Heemskerk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij meldt dat mevrouw 
Lenstra aanschuift voor agendapunt 5. 

2. Vaststellen gewijzigde agenda
Er is een aangepaste agenda gedeeld. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

Ter advisering aan AB, bedrijfsvoering VRK

Zienswijzen Jaarverslag VRK 2020 (A) programmabegroting 2022 (B)
De heer Sidali merkt op dat de zienswijzen van de gemeente Haarlemeermeer niet geleid 
hebben tot aanpassingen. Hij heeft ook nog niet kunnen zien of, zoals gevraagd, kritisch is 
gekeken naar de de restantkredieten te kijken. Hij gaat ervan uit dat dit nog plaatsvindt. 

Hij adviseert positief op het voorliggende voorstel.

Wel tekent de heer Sidali aan dat de gemeente Haarlemmermeer voor een financiele 
opgave staat en dat het de expliciete wens van de gemeente is dat de VRK efficienter gaat 
werken met als doel de inwonerbijdrage te verlagen.

De heer Erol pleit er voor een heldere analyse te maken over de te verwachte 
overschotten in de komende jaren.

De heer Brouwer licht toe dat de gemeenteraad van Heemskerk zich zorgen maakt om de 
kostenontwikkeling. Deze zorgen hebben een plek gekregen in de zienswijzen.

De heer Haeften antwoordt dat de VRK continu bezig is met zo effciente mogelijke 
taakuitvoering.

De heer van de Velden merkt op dat op het eerder afgegeven signaal van 
Haarlemmermeer proactief gestart is met een onderzoek naar het vergroten van het 
maatschappelijk rendement. In dat onderzoek wordt gekeken naar 

1



besparingsmogelijkheden, het doorvoeren van procesverbeteringen en taken van 
gemeenten gezamenlijk uit te laten voeren door de VRK. Er wordt ook een benchmark 
uitgevoerd, zowel ten aanzien van de VRK, Veilig Thuis en de GGD.

De heer Van Haeften verwacht dat in het najaar een rapport wordt opgeleverd, waarvan 
de inhoud kan worden meegenomen in de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023.

Met het gemaakte voorbehoud dat de VRK kritisch kijkt naar restantkredieten en onderzoek doet  
naar het vergroten van het maatschappelijk rendement van de organisatie en concrete voorstellen 
doet, adviseert de BC PG&MZ positief aan het Algemeen Bestuur om:

1. Het jaarverslag 2020 vast te stellen, gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden
2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen
3. In te stemmen met de volgende bestemming van het rekeningresultaat

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;
4. Een  bedrag van  €  7.847.069  aan restantkredieten voor  vervangingsinvesteringen over  te 

hevelen naar 2021 conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;
5. In  verband met  de rechtmatigheid  de in  de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen,  

waaronder de overschrijding op kredieten ad € 49.100, alsnog goed te keuren;

De BC PG&MZ besluit:

Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende voorstellen

1. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen, gelezen de zienswijzen van de 
gemeenteraden

2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden
3. 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).

4. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 en daarvoor de bijbehorende kredieten te 
voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

5. 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.

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

7. 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

8. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten behoeve van 
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de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 127.000.
9. In te stemmen met de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.

3. 1e Bestuursrapportage 2021

Met waardering wordt kennis genomen van de rapportage. 

De BC PG&MZ besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021, vastgesteld door het DB op 21 juni 

2021;
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met 

a. Het verhogen van het kredietbedrag voor de vervanging van drie ambulances met 
€ 18.000;

b. Een krediet te voteren voor de aanschaf van portofoons voor de ambulancedienst van € 
24.000;

c. Een krediet te voteren voor de aanschaf van een 10e ambulance ad. € 158.000 en 
bijbehorende inventaris ad. € 90.000;

d. Een krediet te voteren voor de aanschaf van grijpredding op de tankautospuiten ad. € 
115.000.

e. Een krediet te voteren voor de aanschaf van digitale audiometers voor de 
jeugdgezondheidszorg ad. € 35.000.

De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van de betreffende 

sectoren verwerkt.

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de 
begrotingswijzigingen zoals gespecificeerd in Bijlage II;

4. Terugblik op gebeurtenissen afgelopen weekend n.a.v. berichtgeving Noord-Hollands 
Dagblad/kankerincidentieonderzoek

Mevrouw Meijs licht toe hoe de gebeurtenissen de afgelopen dagen zich hebben 
opgevolgd. Donderdagavond heeft zij contact gehad met de heer Van de Velden over de 
bedreigingen richting GGD medewerkers op vaccinatielocaties, de aangifte daarvan en het 
gesprek dat had plaatsgevonden met een journalist n.a.v. het WOB verzoek over de 
totstandkoming rapportage over kanderincidentie in de regio. Zaterdag verscheen een 
artikel daarover in het Noord Hollands Dagblad.
Zaterdagmiddag heeft op initiatief van de voorzitter van de veiligheidsregio, een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle leden van het DB, de voorzitter van de BC 
PG&MZ en de wethouders volksgezondheid van Velsen en Beverwijk. De wethouder van 
Heemskerk bleek niet te kunnen worden bereikt.

In dat overleg is afgesproken dat de eerste inhoudelijke woordvoeringslijn bij de voorzitter 
van de BC PG&MZ lag. Met een externe media deskundige is vervolgens een reactie op 
het artikel opgesteld, dat is afgestemd met de voorzitter van de veiligheidsregio. Begin 
van de avond is de reactie gedeeld met media, gemeenten en de collega wethouders uit 
de BC PG&MZ.

Mevrouw Meijs realiseert zich dat niet alle wethouders gekend zijn in de reactie die 
vestuurd is.
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De heer Sidali geeft aan de reactie in de media te hebben gelezen en was graag vooraf op 
de hoogte gesteld dat er namens het GGD bestuur een reactie gegeven zou worden. Hij 
had graag geweten dat bestuuders bij elkaar waren geweest en had een telefoontje van 
de voorzitter verwacht. Hij is verzocht de reactie naar de raad door te sturen, zonder er 
zelf in gekend te zijn. Het betreurt het dat het zo gegaan is.

Mevrouw Meijs geeft aan dat het niet bewust is nagelaten. Alle leden van de BC PG&MZ 
zijn per mail op de hoogte gebracht van de reactie die gepubliceerd werd.

Mevrouw Steijn heeft begrip voor het standpunt van de heer Sidali. Ze ziet ook dat 
snelheid in dit dossier van groot belang was. 
De heer Stuijf vraagt wat de reden is dat er een reactie namens het dagelijks bestuur is 
uitgegaan en geen verklaring van de GGD zelf?
Mevrouw Meijs antwoordt dat het DB deze opdracht aan de voorzitter van de BC PG&MZ 
heeft gegeven.
De heer Brouwer betreurt het dat hij niet bij het bestuurlijke overleg kon aansluiten. Hij 
was zijn telefoon vergeten. Hij informeert naar de afspraak om de reactie door te sturen 
naar de raad.
De heer Haeften meldt dat het DB van de VRK vandaag weer bijeen is geweest. Het DB is 
het bestuursorgaan van de VRK dat desgewenst naar buiten zal treden. Het gesprek over 
vervolgstappen wordt nog gevoerd. Het DB van de VRK neemt hierin de leiding.
Hij meldt dat wel gesproken is over de communicatie naar gemeenteraden, maar dat daar 
geen concrete afspraak over gemaakt is.
Mevrouw Steijn geeft aan behoefte te hebben deze berichtgeving naar raden te 
coördineren. 
De heer Struijff geeft aan zaterdagavond via mevrouw Broerse de reactie te hebben 
ontvangen. Wat hem betreft was dat voldoende.
De heer Erol vindt het helder dat het DB nu de lead neemt en dat gecoordineerde 
afstemming plaatsvindt.
De heer Sidali heeft behoefte aan prodedureafspraken. Wie doet wat en namens wie 
wordt gesproken. Als WOB verzoeken in procedure worden genomen, wordt hij daar 
graag van op de hoogte gesteld.
De heer Van de Velden merkt op dat de berichtgeving in de media de inwoners in de regio 
die (in hun omgeving) te maken hebben met kanker bijzonder hard treft. In de media 
wordt het beeld neergezet dat voor de GGD andere belangen spelen dan de gezondheid 
van inwoners. Het tegendeel is waar. Medewerkers zijn inhoudelijk zeer betrokken bij de 
gezondheid in de regio. De intentie van de rapportage was om in beeld te brengen hoe 
vaak en waar kanker voorkomt, niet om een oorzakelijk verband aan te tonen. Vorig jaar 
is in deze bestuurscommissie een zelfde soort gesprek gevoerd en is een uitgebreide 
toelichting gegeven. Naar aanleiding daarvan heeft de GGD een aanbiedingsbrief aan 
gemeenten gestuurd, met daarin een aantal aanbevelingen. 
Mevrouw Steijn wil graag weten wat nu vanuit dit bestuursoverleg nodig is om een 
tegengeluid te geven.
De heer Haeften licht toe dat het DB vandaag heeft gesproken en de lead neemt. Het 
bestuur heeft volledig vertrouwen in de directie VRK, de GGD en haar medewerkers. De 
integriteit van de GGD medewerkers en haar directeur staan niet ter discusie. Vanmiddag 
wordt verder gesproken over welke stappen genomen worden. Het DB wordt daarin 
bijgestaan door een communicatie expert.

5. Mededelingen/actuele informatie 

Geen gebruik van gemaakt.

6. Vaststellen verslag BC PG&MZ 12 april 2021 
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Niet aan de orde geweset.

7. Rondvraag en sluiting
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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