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Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten 
2. Het DB/AB te adviseren om de jaarrekening 2016, wat betreft het programma Gezondheid 

ongewijzigd vast te stellen. 
3. Het DB/AB te adviseren de begroting 2018 met betrekking tot (de financiering van) het 

rijksvaccinatieprogramma bij te stellen. 

 
Inleiding 

Veel gemeenten geven aan in te stemmen met de jaarstukken of geen zienswijze in te zullen dienen. Van 
een tweetal gemeenten zijn zienswijzen ontvangen met inhoudelijke opmerkingen over gezondheid, te 
weten Leeuwarden en De Fryske Marren. 
De opmerking van de gemeente Leeuwarden over het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is niet meer 
relevant voor 2018 (zie hierna). Overeenkomstig het besluit van uw commissie is (en zal) rekening 
gehouden (worden) met het doorsluizen van het bedrag dat de gemeenten in het gemeentefonds 
ontvangen voor het RVP naar de GGD. Er wordt van uit gegaan dat de gemeenten zich, met het oog op 
het handhaven van de hoge vaccinatiegraad, zullen inspannen voor de toevoeging van voldoende 
middelen aan het gemeentefonds. 
De tevredenheid van de gemeente De Fryske Marren over de aanpak van diverse projecten op het terrein 
van gezondheid brengen wij graag aan u over. 
 
In de aan de gemeenten toegezonden begroting is rekening gehouden met het voorstel het RVP te 
verankeren in de Wet publieke gezondheid én de gemeenten, in relatie met de Jeugdgezondheidszorg, 
formeel verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en financiering van de vaccinaties. En hoewel de 
herziene Wet publieke gezondheid per 1 januari 2018 in werking treedt, zullen de wijzigingen met 
betrekking tot het RVP pas met ingang van 1 januari 2019 van kracht worden. Als reden  wordt genoemd 
de te korte tijd voor gemeenten om afspraken te maken met de JGZ-organisaties over de uitvoering van 
het RVP. Wij kunnen ons hier weinig bij voorstellen maar een en ander betekent dat de voorliggende 
begroting op dit punt moet worden bijgesteld. 
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 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 
Kopie naar auteur 
 


