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A. Ingekomen stukken
1. Tweede Kamerbrief van 12 september 2017 betreffende Stimuleringsprogramma Publieke
Gezondheid geborgd (bijlage)
Voorstel: voor kennisgeving aannemen (verwerkt in kaderbrief 2019 – 2022)
2. Brief Inspectie van het Onderwijs van 2 november 2017 betreffende uitvoeren inspecties
Kinderopvang (bijlage)
Voorstel: voor kennisgeving aannemen (reactie GGD bijgevoegd)
3. Overzicht projecten (bijlage)
Voorstel: ter informatie

B. Mededelingen
1. Gezondheidsmonitor: trendanalyse
In de bestuurscommissie vergadering van juli jl. zijn de resultaten van het Gezondheidsonderzoek Jeugd
besproken. Toen is de afspraak gemaakt om te onderzoeken in hoeverre de resultaten van 2016 te
vergelijken zijn met de resultaten van 2012. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een korte publicatie
‘Trendanalyse’. Beleidsmedewerkers volksgezondheid van de Friese gemeenten hebben deze informatie
begin november ontvangen. De publicatie beperkt zich niet tot de doelgroep jongeren; in deze publicatie
is ook een trendanalyse gegeven van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking van 19 jaar en
ouder. De gezondheidssituatie van de Friese bevolking van 19 jaar en ouder is in oktober gepubliceerd in
een e-magazine.
2. Arrestantenzorg
Met de verantwoordelijk inkoper en accounthouder van arrestantenzorg van de nationale politie heeft
afstemming plaatsgevonden rondom de voortzetting van onze dienstverlening. Formeel zal de Politie
allereerst dit bij ons aangeven waarna wij zo spoedig mogelijk de contractgesprekken zullen starten,
zodat de zorg wat ons betreft in januari voortgezet kan worden.
3.

Coördinatie Integrale Vroeghulp (IVH)

De huidige provinciale coördinator IVH (via SDF ingehuurd van MEE) legt haar rol per 1 januari 2018
neer. Zowel de stuurgroep Integrale Vroeghulp als het ambtelijk overleg Zorg voor Jeugd zijn van mening
dat deze provinciale rol een passende aanvulling is op het reguliere takenpakket van de GGD en achten
daarmee onderbrenging bij de GGD voor de hand liggend. Het betekent dat in 2018 de beschikbare
gemeentelijke middelen (bijna € 23.000 per jaar) via SDF beschikbaar gesteld zullen worden aan de
GGD.
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