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'Veiligheid en gezondheid in Kennemerland. We doen het samen'
Eerste gezamenlijke presentatie van Poiitie Kennenneriand en Veiiiglieidsregio Kennemeriand (VRK)

1. Programma 23 september 2009, NOVA-college, Haarlem.

17.00-18.00 uur, rondleiding:
Voorafgaand aan de informatieavond zijn zo'n 50 belangsteiienden rondgeieid in de nieuwe
gezameniiji<e meldl<amer van de brandweer, ambuianoe en poiitie - iiet iVieid-, informatie- en
Coördinatieoentrum Kennemeriand (MiCK)- het Regionaai Coördinatiecentrum (RCC) en iiet
Veiiigiieidsbureau Kennemeriand aan de Zijiweg 200, iHaariem.

18.00-19.00 uur, rondetafelgesprei<ken:
Tijdens het buffet zijn er zogenoemde 'rondetafeigesprei<i<en' met huipyerleners uit de prai<tiji<. Deze
wijze van informatie-uitwisseiing biedt veei inzicht in het weri< tijdens bijvoorbeeid de Poidercrash.

19.00-20.00 uur, pienaire gedeeite:
in de voiledig gevuide congreszaai van het Nova Coüege start het pienaire gedeeite van de avond.
De heer Scheiders, i<orpsbeheerder Poiitie Kennemeriand, spreei<t in zijn openingswoord over
De samenwerking in iiet kader van veiiigtieid en gezondheid en over de efficiency voordelen daarvan.
Mevrouw Rutten, directeur bedrijfsvoering Poiitie Kennemeriand, geeft een uitgebreide toelichting over
Bezuinigingen en ontwikkelingen van het Poiitiebestei met aandachts-/knelpunten voor gemeenten.
De heer Schippers, directeur Veiiigheidsregio Kennemerland,/commandant Brandweer Kennemeriand
en mevrouw Van derZande, directeur Veiiigheidsregio Kennemeriand/directeur GGD Kennemerland
hebben het over de nieuwe Wet Veiiigheidsregio en de gevoigen voor Kennemeriand en over de
mogelijke betrokkenheid van de gemeenteraadsieden bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

(De heer Schneiders, korpsbeheerder Politie Kennemerland, tijdens zijn openingswoord)
20.00-21.30 uur, worl<shops:
Negen onderwerpen zijn voorafgaand aan de avond door de genodigden zéif uitgekozen. Dat zijn:
1) Regionaal Beieidspian VRK 2010-2013 & Risicoprofiei VRK; 2) Veiiigheidshuis, de ketenbrede
aanpak; 3) Huiseiijk Geweid, samenwerking partners; 4) Wijkscan, wijkveiiigheid in beeid; 5)
Grieppandemie, de voorbereiding; 6) Bestuuriijke aansturing brandweer; 7) Bestuuriijke aanpak van
georganiseerde criminaiiteit; 8) Lessen uit de Poidercrash; 9) Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

21:30-22.00 uur, afsluiting:
De heer Weterings, voorzitter van het bestuur van de VRK, siuit de avond af onder de noemer
Terugbiik op de avond en vooruitzichten'. Hij steit voor dat de succesvol gebleken betrokkenheid
vanavond wordt voortgezet en dat de VRK er alles aan zal doen om de raadsieden vroegtijdig bij de
beieidsvorming te blijven betrekken.

22:00-22:30 uur, borrel:
Mogelijkheid voor informeie uitwisseiing van gespreksonderwerpen tussen sprekers en genodigden.
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2. Uitnodigingen en opkomst
Er zijn 120 personen gekomen: 84 extern, 36 intern. Dat betekent een opkomstpercentage van 30%.
Hiermee was de oongreszaai voiiedig gevuid. Deze opkomst is veei hoger dan vorig jaar. Toen waren
voor een VRK-bijeenkomst (zonder poiitie) 47 raads- en coiiegeieden aanwezig en 15 medewerkers.

Uitnodigingen extern:
Raadsieden van de 10 gemeenten in Kennemeriand; griffiers gemeenteraden; burgemeesters en
wethouders; gemeentesecretarissen; ambtenaren Openbare Orde en Veiiigheid; Regionaie Coliege
en het Parket iHaarlem.

Uitnodigingen intern:
Korpsleiding, (piv.-)districts- en divisiechefs van Poiitie Kennemeriand; teamchefs van de 3 districten
Poiitie Kennemeriand; dageiijks bestuur van de OR Poiitie Kennemeriand; VRK-managers en -
beieidsmedewerkers; workshopieiders, betrokkenen bij de organisatie en opzet van deze avond.

Aanwezig vanuit de verschillende gemeenten (B&W, raadsleden, OOV'ers):
Gemeente Beverwijk 3
Gemeente Bloemendaaal 9
Gemeente Haarlem 16
Gemeente Haarlemmerliede 8
Gemeente Haarlemmermeer 13
Gemeente Heemskerk 7
Gemeente Heemstede 5
Gemeente Uitgeest 6
Gemeente Veisen 13
Gemeente Zandvoort 4

3. Reacties achteraf van de deelnemers

Rondleiding: interessant om onder deskundige begeieiding te zien en te begrijpen hoe alle
meldingen daar binnenkomen en hoe de geïntegreerde samenwerking tussen de verschiiiende
disciplines werkt.

Rondetafeigespreki<en: Goed om intensief met betrokkenen te praten. Je wordt er erg enthousiast
van. De persooniijke sfeer maakt het wel moeilijk gesprekken af te ronden ten starten met het offioiëie
programma.

Pienaire gedeeite: De update door de sprekers over actuele zaken en ontwikkeiingen is nuttig, maar
wel wat droog en statisch. Kan wat korter (meer tijd workshops). Geeft voidoende stof om mee aan de
siag te gaan.

Workshops: Prima onderwerpkeuzes en presentatoren. De tijd is te krap, ook door kennisverschil
tussen raadsleden. Mag wat gestructureerder en strakker. Als service de sheets/informatie na afloop
uitdelen.

Locatie en catering: Goed bereikbaar met eigen en openbaar vervoer. Voidoende parkeergelegen-
heid. Op de catering is niets aan te merken. Minder vertraging als het buffet aan niet een maar twéé
kanten toegankeiijk is.

Algemene organisatie: Een zinvoiie prettige informatieve avond met een hoge en diverse opkomst.
Het tijdschema is nauwelijks uitgelopen terwiji dit wél als kort bemeten is ervaren door de deeinemers.
Veei compiimenten voor de organisatie.
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4. Verslagen van de raadsinformatieavond van 23 september 2009

Verslag van de speeches van het plenaire gedeelte (vanaf 19.00 uur)

Gastvrouw van de avond, nnevrouw Terpstra, verwelkomde de genodigden met de aankondiging dat
het voor het eerst is dat de Veiiigheidsregio Kennemeriand (VRK) en Poiitie Kennemeriand zich
gezameniijk aan de gemeenteiijke overheden presenteren. Dit iijkt nu ai een succes gezien de
positieve reacties uit de zaai en de hoeveelheid van tevoren aangereikte interessante
workshoponderwerpen.

De heer Schneiders, burgemeester Haarlem, heette tijdens zijn inleiding ais korpsbeheerder Poiitie
Kennemeriand iedereen van harte welkom. Op dezelfde dag als deze bijeenkomst is Haarlem door W V
Nederland uitgeroepen te zijn tot de Meest Gastvrije Stad van Nederland 2009 en daarbij is een van de
weegfactoren 'veiiigheid', voigens Schneider. Daaraan droegen ook VRK en Poiitie Kennemeriand bij.
De iandeiijke bezuinigingsmaatregel van 400 miijoen hoeft en mag voigens hem niet ten koste gaan
van meer biauw op straat, we wiiien het zo veiiig houden. iVleer efficiency kan ook door
samenwerking zoals de genodigden samen met hem hebben gezien in het MICK, RCC en het
Veiligheidsbureau. De vraag uit de zaal over wat de ' burgers voor hun financiële bijdrage terugzien' is
daarmee gelijk beantwoord, maar ook zien burgers ambulances en brandweerwagens die
medeburgers hulp verlenen op straat.

Mevrouw Rutten-Teuben, directeur bedrijfsvoering Poiitie Kennemeriand, lichtte de iandeiijke
ontwikkelingen van de herziening van het poiitiebestel toe. Voorgaande jaren reikte Politie
Kennemeriand zelf spannende onderwerpen aan, maar nu kiest ze er voor om beiangrijkere Iandeiijke
ontwikkelingen te iaten zien. Met name aandachts- en kneipunten voor gemeenten is daarbij van
belang, zoals bij enkele wijzingen van het bestel: de oprichting van een iandeiijke dienst concernstaf
en bedrijfsvoering of de herinrichting van de bovenregionaie samenwerking.
De herziening van het politiebestel kan een uitholling van het decentraal bestel en een aantasting van
de gezagsrol betekenen of tot ongewenste bureaucratische consequenties leiden.
De bovenregionale samenwerking is met de regio's N-Hoiland-Noord, Zaanstreek-Waterland en via
een groeipad met Amsterdam-Amstelland. Hiervoor zijn aparte kostenposten. Bezuinigingen betreffen
bijvoorbeeld de CAO (geen voiiedige ioonsverhoging), verhoging van de ABP-premie en mag niet ten
koste gaan van het werken op iokale schaal. Dit iaatste naar aanleiding van een vraag uit de zaal.

Mevrouw Van derZande, directeur VRK/directeur GGD Kennemeriand en de heer Schippers,
directeur VRK/ commandant brandweer Kennemeriand, presenteerden samen de gevolgen van de
nieuwe 'Wet op de Veiiigheidsregio' voor Kennemeriand. Tijdens de presentatie iosten ze elkaar af.
In het eerste gedeeite gaf mevrouw Van der Zande weer wat de invoering inhoudt en waar de VRK nu
al landelijk staat met als voorbeeld de landelijke grieppandemie die al vanaf april door de VRK is
bestreden. Het doel van de wet is onder andere het versterken van bestuurlijke en operationele
slagkracht. Een kans die de VRK aangreep door gelijk een samenwerkingsconvenant met Politie
Kennemeriand aan te gaan. De basis van de nieuwe wet wordt gevormd door de Wet Gemeen-
schappeiijke Regelingen. Daarin staat ook de betrokkenheid van gemeenteraden vermeld.
De Wet Veiiigheidsregio is op 23 april jl. door de 2^ kamer vastgesteld en ligt nu bij de 1^ kamer ter
besiuitvorming. De wet moet ingaan op 1 januari 2010.
De heer Schippers lichtte onder andere de taken van het algemeen bestuur toe, zoals het maken van
een beleidsplan, crisisplan en rampbestrijdingsplan. Er is in samenwerking met de gemeentes een be-
leidsplan in de maak. Hierin staat de basis van het risicoprofiel en de haalplicht bij gemeenteraad en
crisispartners. Dit plan wordt in december vastgesteld, dus nog vóór dat de Wet Veiiigheidsregio ingaat.
Vanuit de zaal is gevraagd in relatie met de financiering of er nu een haalbevoegdheid komt. De heer
Schippers zei hierop dat dit ongewijzigd een haalplicht blijft. Een andere vraag betrof de 'speelruimte'
voor de gemeenteraad. Daarop de heer Schippers antwoordde dat de invloed van de gemeente vooral
via het algemeen bestuur uitgeoefend kan worden. Ook wordt bijtijds de medewerking van de raad
gevraagd voor het beleidsplan (haalplicht). Op een laatste vraag of het kwaliteitsniveau hetzelfde blijft,
werd door zowel de heer Schippers als mevrouw Van der Zande geantwoord dat er gecertificeerd ge-
werkt wordt en ook volgens het INK-model. Ook kijkt de Inspectie voor de Volksgezondheid constant
scherp in de keuken. Rapporten daarover zijn openbaar en zijn ter beschikking van de raadsieden.
De genodigden werden daarna verzocht naar de workshops te gaan waar ze zich voor hebben gemeld.

(Opmerking: de PowerPoint Presentaties zijn te downioaden van www.vri<.nl)
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Korte verzamelde verslagen van de workshops (vanaf 20.00 uur):

Regionaal beleidsplan VRK 2010-2013 en het Risicoprofiel VRK
(Corine van der Klis en Schelte Egbers)

- Met de inwerkingtreding van de Wet veiiigheidsregio's (WVR) is bepaald dat het VRK-bestuur
geacht wordt eens in de vier jaar een beleidsplan op te stellen. Dit plan is de vervanger van het
regionaal beheersplan rampenbestrijding, thans verplicht in de Wet Rampen en Zware Ongevallen.
Het beleidsplan beoogt een multidisciplinaire, planmatige voorbereiding op de rampenbestrijding
en crisisbeheersing in de regio Kennemerland.

- Het beleidsplan VRK 2010-2013 onderscheidt de beleidsvelden: risicobeheersing, incidentbeheer-
sing, herstel, informatiemanagement en kennis- en kwaliteitsmanagement. De beleidskeuzes
binnen deze velden vinden hun oorsprong in de analyse van het regionale risicoprofiel, bestuurlijk
vastgesteld in '07.

- Het beleidsplan is opgesteld door de VRK, gemeenten, politie/KMar en vele crisispartners.
Het concept is afgerond en gereed voor besluitvorming. Het beleidsplan zal ook aan de gemeente-
raden voorgelegd worden. De strategische beleidsdoelstellingen, resultaten en uitwerking dienen
ingebed te worden in andere planvormen zoals regionaal crisisplan, beleidsplan Politie, meerjaren
oefenbeleidsplan, organisatieplan brandweer, GHOR, werkprogramma gemeentelijke processen.
Een nieuwe methodiek voor het opstellen van een risicoprofiel is in ontwikkeling. De VRK zal in
2010 een nieuw risicoprofiel ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen. Dit profiel wordt ook vanuit
een multidisciplinaire visie opgesteld. Gemeenteraden zullen worden gevraagd gegevens aan te
leveren en hun zienswijze kenbaar te maken.
Het nieuwe bestuurlijke vastgestelde risicoprofiel is de aanleiding om het beleidsplan in 2011 te
actualiseren. Het risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en het beleidsplan tweejaarlijks met
een horizon van vier jaar (rolling planning).

Veiligheidshuis; een ketenbrede aanpak
(Marjette Baltus, Marije van Barlinge, Tom Versluis)

- Eind juni 2009 is door het ministerie van Justitie alsnog subsidie ter beschikking gesteld voor
een veiligheidshuis in Kennemerland.
Een voorwaarde hierbij is dat er eind 2009 ook daadwerkelijk een fysieke locatie als
Veiligheids-huis ingericht moet zijn.
Het levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van criminaliteit en overlast door: het
maken van persoonsgerichte afspraken door ketenpartners; gebieds- en delictgerichte aanpak-
ken; de relatie tussen strafrechtketen en zorg te verbeteren; efficiënter en effectiever werken.
Vooral meerwaardes van een Veiligheidshuis en de werking daarvan is behandeld, zoals het
onderwerp jeugd (vangnet jeugd) en de wijze waarop diverse partners hierbij zijn betrokken.

Huiseiijk geweid; samenwerking tussen ketenpartners
(Lizzy van der Kooij, Annemarie van Leent-Appelman)

82% van huiselijk geweld is niet bekend bij de politie, als het gaat om het bepalen van het aantal
meldingen per gemeente. Dit werd bekend na een groot onderzoek in '98 en wordt in latere
onderzoeken bevestigd. De verschillen in aantallen meldingen per gemeente hangen samen
met de meldcultuur, de mate van betrokkenheid van de wijkagent, bekendheid met
hulpmogelijkheden.
Het strafrechtelijke traject kan naast het tijdelijk huisverbod worden ingezet.
De Wet tijdelijk huisverbod heeft een preventief karakter. Voorkomen dat de situatie erger
wordt: veiligheid, time-out en hulp aanbod.
Over de verantwoordelijkheid van de hulpverlening aan het gezin zijn er formele regie-
afspraken voor de aanpak huiselijk geweld: zorgcoördinatie via Vangnet en Advies (GGD).
Dwingende hulpverlening, als er geen strafrechtelijke zaak is: Bemoeizorg van Vangnet en
Advies (GGD) kan leiden tot hulpverlening. Als er kinderen bij betrokken zijn, wordt Vangnet
Jeugd ingezet. Daarbij zonodig melden bij het Advies en Meldpunt inzake Kindermishandeling.
Als het niet veilig is voor de achterblijvers bij een herhaling van de melding, kan het
strafrechte-lijk traject worden ingezet. Eventueel naast een herhaalde toepassing van de Wet
Tijdelijk Huisverbod. Daarbij case-management, de veiligheid van de kinderen inschatten en
zonodig maatregelen treffen.
Het is tot nog toe 1 keer voorgekomen dat hulp is geweigerd bij de Wet Tijdelijke Huisverbod.
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(vervolg verslag workshop Huiselijk geweld)

De zorgcoördinator van Vangnet en Advies volgt de casus 1 jaar en leidt zomogelijk in een
later stadium toe naar hulp.

- Als er niet gemeld wordt, worden de gegevens van betrokkenen doorgegeven aan het
Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij leggen contact met betrokkenen.
Gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente voor de regio in het kader van de Wet Tijdelijk
Huisverbod verantwoordelijkheid voor beleid en financiën.
De vraag uit de zaal over een groep jonge loverboys die op twee scholen probeert te infiltreren
wordt voorgelegd aan de zorgcoördinator van Vangnet Jeugd van de GGD Kennemerland.

Wijkscan: de wijkveiligheid in beeid
(Willem Jan Coenen)

- Het is belangrijk om verschillende professionele gezichtspunten te combineren t.a.v. overlast,
misdrijven en dadergroepen. In 3 sessies samen meteen basisteam/wijkteam bespreken. Dit
zijn zogenoemde scanbijeenkomsten met als product een wijkscan 1x per 2 jaar;

- Een leefbaarheidmonitor is kwantitatief in %, een wijkscan is kwalitatieve verdieping proble-
men en koppeling van professionele gegevens met een gedifferentieerd beeld als resultaat;
Ook de politie- en veiligheidsmonitor zijn meer gestandaardiseerd, een wijkscan is 'gevoel';
Ook is het van belang om tussenstations en partners in beeld te brengen, want politie is
gericht op problemen en zal toch vaak moeten gaan handhaven;
Bij ketengericht of wijkgericht handhaven blijft het belangrijk te zien wie de 'schuldigen' zijn:
de klagers of de veroorzakers, wat is er echt aan de hand?
Taak van de gemeente voor een preventieve aanpak, zoals de rommelmakers vooraf
aanspreken en meer administratieve ondersteuning geven aan de politieman/vrouw op straat.

Voorbereid op de grieppandemie!
(Anne de Vries, Frans Kuntz)

- Inmiddels krijgt niet iedereen antivirale middelen, alleen nog maar mensen met verhoogde kans op
ernstig beloop.

- Bijna alle ouderen zijn al beschermd of resistent voor de nieuwe griep.
- Belangrijke preventieve maatregelen: Goede hoest- en nieshygiëne en vaak handen wassen.
- Het is geen hype, want een milde grieppandemie is een van de ernstigste rampen volgens de VRK.

Steeds minder maatregelen, dus het valt wel mee? Nee, er zijn mogelijk 150 opnames in onze
regio en 15 doden.
De samenwerking (en de andere opschalingstructuur) tussen operationele hulpdiensten en
gemeente verloopt goed en de inspectie IGZ heeft de VRK-voorbereiding positief beoordeeld.
Er is een bestuurlijke regiegroep die geïnformeerd blijft en in actie komt alvorens er tot opschaling
wordt overgegaan.

Bestuuriijke aansturing brandweer
(Frank van Herpen, Mario Schoonderwoerd)

- Er was een discussie over nut en noodzaak van een rol van de provincie in z'n algemeenheid en in
het kader van de crisisbestrijding. In een crisissituatie kan een Commissaris van de Koningin een
aanwijzing geven aan een burgemeester. De Commissaris kan op zijn/haar beurt een aanwijzing
ontvangen van de minister van BZK. Voorzichtige conclusie van de discussie was dat de provincie
als bestuurslaag wel zou kunnen verdwijnen.
In relatie met andere risicogebieden heeft vanwege het traject Territoriale Congruentie heeft de
nadruk op de voorbereiding van de crisisbeheersing de afgelopen jaren op Schiphol gelegen.
Deze voorbereiding is niet voor niets geweest, lezende het rapport van lOOV over de Poldercrash.
Deze aandacht voor Schiphol betekent overigens niet dat er verder niets gedaan is.
Het Crisisbestrijdingsplan Corus wordt herzien en de structuur rondom de crisisbestrijding op het
Noordzeekanaal wordt vereenvoudigd.

- De afgelopen jaren is het helaas meerdere keren voorgekomen dat stukken te laat door de VRK
zijn aangeleverd bij het bestuur en de gemeenten. De wens is nadrukkelijk de stukken tijdig te
ontvangen. In deze discussie kwam ook de 'gemeenschappelijke regeling' aan bod, met name de
negatieve aspecten (na een Algemeen Bestuursbesluit moet de gemeenteraad maar 'slikken').
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De bestuurlijke aanpak van organiseerde criminaliteit
(Mark Timmermans, Ruud Aarts)

- Er zijn veei mogeiijkiieden om georganiseerde criminaiiteit aan te pakken of tegen te houden:
Toepassen wet BiBOB op vergunningen in horeca, prostitutie, gokgeiegenheden, coffeeshops,
growshops, bouwaanvragen; Toepassen horecasanctiebeleid; Opsteiien prostitutiebeieid met
vergunningvoorwaarden; Opsteiien coffeeshopbeieid met voorwaarden; Opsteiien grow/smart/
headshopbeieid; Aanpassen APV; Bestemmingsplannen; Handhaven/integraie handhavingsanctie;
Toepassen sancties AWB zoais bestuursdwang, iast onder dwangsom, bestuuriijke boete;
Siuiten op grond van Opiumwet, 174 a Gemeentewet e.a; Toepassen beheer gesioten gebouw
Woningwet;
Toepassen belastingwetgeving; Uitvoeren van onderzoek politie; O.M. onderzoek; Brede regie.

- Ais je gemeente geen BiBOB-beieid actief toepast, is de kans groot datje iast gaat krijgen van het
zogenaamde 'waterbedeffect' is groot, je wordt aantrekkeiijker voor criminelen die eiders wei
gecontroieerd worden.
Hoe kom je tussen grote crimineie netwerken die internationaal werken, zoals bij mensenhandei?
Uitvloeiseis van crimineie organisaties zitten uiteindelijk in aiieriei gemeenten, bijvoorbeeid om het
verdiende geld te investeren. Kan ook zijn dat prostituees via illegaie mensenhandei in normaie
seksinrichtingen aan het werk zijn. Lokale mogelijkheden benutten en goede informatie uitwisseiing
draagt bij aan het tegenhouden en aanpakken van georganiseerde criminaliteit.
Je kunt ook zeifstandig bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit, omdat de meeste
bevoegdheden zeifstandige gemeentelijke bevoegdheden zijn. Het is natuuriijk wei verstandiger
om af te stemmen met andere diensten.
Op de vraag of de RIEC's dezeifde software gebruiken om de gegevens in te verwerken, wordt de
intentie geuit om zoveei mogeiijk eikaars mogelijkheden (waaronder software) te benutten. Software
waarmee je informatie kunt uitwisseien is complexer en wordt iandelijk uitgezocht door een
werkgroep.

Lessen uit de poldercrash
(Frans Schippers, Bert van de Veiden en Heimoed Wierda)

In deze workshop hebben enkele betrokkenen bij de Poldercrash gesproken over de
vraagstukken die in het Beleidsteam aan de orde zijn geweest. Daarbij is te denken over de
informatievoorsprong van de media bij de aanvang, het internationaie karakter en de druk die
dat met zich meebrengt.
De raadsieden kregen inzicht in de inspanningen die de gemeentelijke organisaties hebben
gedaan om de rampenbestrijding te verbeteren. Daarbij zijn ook verbeterpunten genoemd,
zoals de achterstanden in ICT-ontwikkeling, waarbij de informatie-uitwisseling gebrekkig is
De goede samenwerking tussen de 'vijf koiommen' (gemeente, politie, Kmar, GGD/GHOR en
de brandweer) is uitgeiegd en de raadsleden zijn geïnformeerd over de processen die tijdens
de Poidercrash een rol hebben gespeeld.

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidzorg
(Karien Bos, Lida Samson)

Er is nu geen reiatie van het digitale dossier met het eiektronische patiëntendossier. Het digitale
dossier is het medisch dossier van de JGZ. Andere partijen kunnen er niet inkijken of inschrijven.
Wellicht ontwikkelt het digitale dossier JGZ zich op termijn tot een integraal digitaal kinddossier.

- De rechten van het kind op inzage in het dossier gaan niet altijd boven de ouderlijke macht, want
dat is afhankelijk van de leeftijd van het kind. T/m 12 jaar hebben ouders het alleen voor het
zeggen. Tussen 12 en 16 moet er toestemming zijn van kind en ouders. Vanaf 16 jaar heeft aileen
de jeugdige recht op inzage. Veelal geven ouders en jeugdigen elkaar toestemming, in een aantai
gevalien echter niet. JGZ gaat in alle gevallen voor de veiligheid van het kind.
Het zou veel makkelijker zijn als er één integrale JGZ is: een doorlopende zorg van 0-19 jaar
vanuit één organisatie. GGD Kennemeriand voert sinds vorig jaar de integrale JGZ voor
Haarlemmermeer uit. De andere gemeenten onderzoeken de mogeiijkheden om tot een integrale
JGZ te komen. Op dit moment wordt de overdracht van JGZ Kennemeriand uitgeprint toegevoegd
aan het papieren dossier.
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straks is de overdracht digitaal. Dit kan niet rechtstreeks en gaat via de zogenaamde landelijke
kop. Omdat aiie gegevens op gelijke wijze geregistreerd zijn (Basisdataset) is dit goed mogelijk.
Om het rechtstreeks te laten verlopen moeten JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland de
gegevens van alle kinderen in een DATA base opslaan.
De aanpak van loverboys kan ook verbeterd worden, maar ook de Verwijsindex speelt hierin een
belangrijke rol. JGZ is immers altijd afhankelijk van signalen van derden.
Haarlemmermeer gaat met een andere Verwijsindex werken dan de gemeenten in Midden- en
Zuid-Kennemerland. Dat is onhandig, maar wel verklaarbaar omdat de hele jeugdzorg in de
gemeente Haarlemmermeer georiënteerd is op de Stadsregio Amsterdam: Er is sprake van een
ander Bureau Jeugdzorg en andere jeugdzorginstellingen (Spirit, Altra, MOC Kabouterhuis etc.)

Afsluiting van de raadsinformatieavond (vanaf 21.30 uur)

De heer Weterings, burgemeester Haarlemmermeer en voorzitter van het dagelijks bestuur van de
VRK, sloot de avond af nadat alle deelnemers waren teruggekomen van de negen workshops. Hij
concludeerde dat de combinatie goed gevallen was tussen de keuzes en wensen van de genodigden
en de inhoudelijk kant zoals die was vormgegeven door de VRK en Politie Kennemerland gezien alle
positieve reacties van de deelnemers deze avond.
De invoering van de Wet Veiligheidsregio gaat voorspoedig in Kennemerland en de band tussen
gemeenteraden en de veiligheidsregio's is versterkt, volgens de heer Weterings. Ook vond hij dat zo'n
betrokkenheid tussen de gemeenteraden moet blijven en niet alleen door deze avond, maar ook door
de wijze van aanleveren van VRK-stukken aan de raadsleden zodat zij in de beginfase kunnen
meepraten over beleidsstukken. Daar zal de VRK zeker aandacht aan blijven geven, want een
regiefunctie mag die betrokkenheid niet in de weg staan. Hij nodigde iedereen uit voor een afsluitende
borrel in het restaurant van het Nova College en wenste iedereen voor daarna nog een veilige en
gezonde thuiskomst toe.

Kees van der Veer, Taakgroep Communicatie VRK, 13-11-2009.
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