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CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 6 juli 2017 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

Dhr. P. Maasbommel 

(vicevoorzitter) 

Mevr. B. Tol Dhr. R. Bos Mevr. P.H. de Graaf-v.d. Meer 

Mevr. C.M. de Pee Mevr. J.P. Schouwerwou (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. H. Kuiken Dhr. J.C.F. Broekhuizen (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. C. Vos Dhr. A. Dijkstra Dhr. W. Kooistra Mevr. M. Krans 

Dhr. C. Trompetter    

     

Tevens aanwezig bij de 

agendapunt 7 

Mevr. M. Teeuw en mevr. M. 

Boonstra 

  

    

GGD:    

Mevr. M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

Dhr. H.C. de Vries (plv. 

secretaris) 

  

 
Afwezig: 
Dhr. S. Stellinga Dhr. P. IJnsen Dhr. J.W. de Vries Mevr. M. van Hall (lid 

Agendacommissie) 

Mevr. M. Reijndorp Dhr. E. van Esch Dhr. D.J. Stellingwerf Mevr. G.R. Akkerman 

Dhr. T. de Jong Dhr. D. Fokkema (voorzitter) Dhr. H. Visser  
 
  
1. Opening en vaststellen agenda 
 In verband met de afwezigheid van de heer Fokkema zit de heer Maasbommel de vergadering voor. 

Vanuit de Veiligheidsregio is, ook namens de Bestuurscommissie Gezondheid, een boeket bloemen 
bezorgd bij de heer Fokkema. 
 

2. Presentatie GO Jeugd 
 De dames Boonstra en Teeuw geven een presentatie over de resultaten van de gezondheidsmonitor 

Jeugd. De uitwerkingen per gemeente/gebied zijn reeds in het bezit van de gemeenten. De presentatie is 
bijgevoegd. 
In de discussie komt nadrukkelijk naar voren de behoefte aan vergelijkbare cijfers teneinde de trend te 
kunnen duiden en daarmee het effect van gemeentelijk beleid zichtbaar te kunnen maken. Mevrouw 
Teeuw geeft aan dat de afdeling epidemiologie op deelgebieden van de monitor poogt de 
vergelijkbaarheid tussen 2012 en 2016 te vergroten. 

  
3. Conclusies van 9 maart 2017 
• De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld. 

  
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Naar aanleiding van punt 5 van de mededelingen (preventie en het sociale domein) wordt gesproken 

over het agenderen van het (Friese) preventiemodel bij SDF. Primair ligt de bal nu bij de gemeenten, 
indien gewenst kunnen de gemeenten het onderwerp agenderen bij het SDF. Mevr. De Graaf geeft aan 
altijd bereid te zijn met SDF in contact te treden over preventie, de contacten zijn er. 

• Mevr. De Graaf doet vervolgens mededeling over de voortgang van het project Vitale regio Fryslân. 
Startfoto’s ten behoeve van de plannen van aanpak gemeentelijke pilots zijn gereed. De concepten zijn 
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of worden binnenkort besproken met de drie betrokken gemeenten. Ook de communicatie naar de 
betrokken partners, overige gemeenten en provincie is inmiddels onderwerp van bespreking. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan. 
  
5. Zienswijzen gemeenten rekening 2016 en begroting 2018 - 2021 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de zienswijzen en adviseert het DB/AB 

- de rekening 2016 ongewijzigd vast te stellen en 
- de begroting 2018 met betrekking tot (de financiering van) het rijksvaccinatieprogramma bij te 

stellen. 
  
6. Viermaands bestuursrapportage 2017, programma Gezondheid 
• Onder verwijzing naar de rapportage merkt mevr. De Graaf op dat als gevolg van het feit dat meerdere 

gemeenten (nog) geen gegevens aanleveren voor de TBC-screening de kans op een TBC-uitbraak 
toeneemt. Zij zal het bestuur blijven informeren over de stand van zaken. Ook geeft zij onder verwijzing 
naar de betreffende indicator aan dat de dalende tendens van de vaccinatiegraad voor de minister 
aanleiding is tot nader onderzoek. Ook komen extra middelen beschikbaar voor voorlichting. 

• Het inhoudelijke gesprek over de indicatoren wordt met het oog op de (huidige) betrouwbaarheid van de 
cijfers doorgeschoven naar volgend jaar. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit conform het voorstel. 
  
7. Stand van zaken onderzoek uitvoering Landelijk Professioneel Kader/JGZ 3.0 
• Mevr. De Graaf vult nog aan dat Aris van Veldhuizen van AEF zal optreden als extern projectleider. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de stand van zaken JGZ 3.0. 
  
8. Inspecties kinderopvang 
• 
 

Dhr. Kooistra maakt de kanttekening het verhogen van het tarief een gemakkelijke oplossing te vinden. 
Hij heeft overigens geen alternatief. Mevr. De Graaf geeft aan dat het algemeen bestuur in het kader van 
Operatie Stofkam heeft besloten tot deze tariefsverhoging. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de stand van zaken JGZ 3.0.. 
 

De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de stand van zaken inkomstenderving 
kinderopvang en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Nieuwe Toezicht kinderopvang. 

  
9. Rondvraag en sluiting 
• Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 


