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CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 22 februari 2018 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

D. Fokkema (voorzitter) S. Stellinga P.H. de Graaf-v.d. Meer J.P. Schouwerwou (lid 

Agendacommissie) 

P. Maasbommel (vicevoorzitter) H. van Gelder E. van Esch P. van der Zwan 

E.J. van Leunen B. Tol C. Trompetter  

    

M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

H.C. de Vries ( secretaris) A. van Velthuisen (AEF)  

 
Afwezig: 
P. IJnsen  R. Bos J.W. de Vries H. Kuiken 

J.C.F. Broekhuizen (lid 

Agendacommissie) 

W. Kooistra W. van Gent G.R. Wielinga 

H. Visser    

    
 
  
1. Opening en vaststellen agenda  
 De voorzitter heet dhr. Van Gelder als nieuw lid namens Leeuwarden van harte welkom. Mevr. Tol is 

thans aanwezig als lid van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De gemeentelijke verkiezingen op drie 
verschillende tijdstippen door de gemeentelijke herindelingen in Fryslân zorgen er voor dat de continuïteit 
van de commissie nu al deels is geborgd. 
Tot slot merkt de voorzitter op dat de meerderheid van de commissieleden geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen de voorgelegde besluiten van de vorige vergadering waarmee de rechtmatigheid van die besluiten 
is gerealiseerd. 
 

2. Conclusies van 14 december 2017 
• De naam Wiersma zal worden toegevoegd bij agendapunt 6 als één van de commissieleden die behoefte 

hebben aan meer onderbouwing van de cijfers. Voor het overige worden de conclusies  ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
De voorzitter wijst een ieder nog op de laatste instuifbijeenkomst meerjarenbeleidsplan voor 
gemeenteraadsleden op 6 maart in Burgum. Raadsleden kunnen alsdan direct invloed uitoefenen op het 
toekomstige beleid van de Veiligheidsregio en dus ook van de GGD. 
 

3. Mededelingen 
• Met betrekking tot de mededeling over de inspecties kinderopvang wijst dhr. Van der Zwan op de 

onzekerheid van de “workload” door wijzigingen in het aantal locaties. Mevr. De Graaf onderschrijft de 
opmerking en zegt toe een en ander mee te nemen in de bestuursrapportage over de eerste vier 
maanden van 2018. 

• Naar aanleiding van de programmaverantwoording 2017 geeft mevr. Tol de GGD in overweging aan te 
sluiten bij de workshops in het kader van de participatieverklaring. Bij die workshops zijn ook tolken 
aanwezig. Mevr. De Graaf zal de tip intern melden en daarover eind van het jaar een terugmelding doen. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan. 
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4. Benoemen lid Agendacommissie 
• De Bestuurscommissie Gezondheid benoemt dhr. Van Gelder bij acclamatie tot lid van de 

Agendacommissie. 
 
Dhr. Van Gelder stelt zich nader voor. Hij zal in Agendacommissie de portefeuille Jeugdgezondheidszorg 
gaan behartigen. 

  
5. Zienswijzen kaderbrief 2019 – 2022, programma Ge zondheid 
• Omdat bij de verzending van de stukken voor de commissie slechts door één gemeenteraad een 

zienswijze was vastgesteld, heeft de Agendacommissie een schriftelijke raadpleging voorgesteld. Op dit 
moment heeft besluitvorming plaatsgevonden in dertien gemeenten. Vandaar dat ter vergadering het 
voorstel voorligt om het advies aan het DB/AB alsnog vast te stellen. Een schriftelijke raadpleging is dan 
niet meer nodig.  

• De voorzitter voegt nog aan het voorliggende voorstel toe dat eind dit jaar, begin volgend jaar in een 
themabijeenkomst teruggekomen kan worden op de inzet JGZ met betrekking tot kinderen 
vergunninghouders. Ook het aansluiten bij de workshops participatieverklaring kan dan aan de orde 
komen. 

• Dhr. Trompetter zegt dat het College van Weststellingwerf geen zienswijze zal indienen. De raad heeft 
aangegeven een zienswijze te overwegen, met name over het implementeren van een piket grootschalig 
optreden GGD. 

• Dhr. Maasbommel neemt kennis van de voorgestelde reactie op de zienswijze DDFK gemeenten. Een 
themabijeenkomst begin volgend jaar lijkt hem een goede zaak. Alsdan kan ingezoomd worden op de 
preventieve gezondheid van vergunninghouders. 

• Dhr. Van der Zwan meldt dat op 14 juni ook een landelijke bijeenkomst zal worden gehouden over de 
participatie van vergunninghouders. 

• Dhr. Van Gelder laat namens de heer Broekhuizen weten dat in het Aanjaagteam Fryslân Personen met 
Verward Gedrag is afgesproken dat de GGD een subsidieaanvraag indient bij ZonMW voor het 
versterken van de triage- en meldfunctie gemeenten/GGD voor de niet acute hulpbehoefte. Hij gaat er 
van uit dat de commissie daar geen bezwaar tegen heeft. In de junivergadering komt het onderwerp 
terug in de commissie. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 
1. het DB/AB te adviseren de ontvangen gemeentelijke zienswijzen voor kennisgeving aan te 

nemen met de toevoeging dat de commissie heeft besloten begin volgend jaar in een 
themabijeenkomst terug te komen op de extra inzet JGZ met betrekking tot kinderen 
vergunninghouders; 

2. kennis te nemen van de subsidieaanvraag GGD voor het versterken van de triage- en 
meldfunctie gemeenten/GGD voor de niet acute hulpbehoefte personen met verward gedrag. 

  
6. Gesprek over rapportage JGZ 3.0 in aanwezigheid van A. van Velthuisen 
• Dhr. Van Gelder, portefeuillehouder JGZ, geeft aan dat hij met tevredenheid kennis heeft genomen van 

het voornemen de reorganisatie vanuit de inhoud te laten landen in de GGD. Hierdoor kan het 
programma JGZ 3.0 voortvarend worden opgepakt. Mevr. De Graaf en dhr. Velthuisen zullen de 
rapportage aan de hand van een presentatie nader toelichten. 

• In het gesprek komt de aansluiting tussen de gebiedsteams en de JGZ prominent naar voren. Omdat de 
doorontwikkeling gebiedsteams op gemeentelijk niveau zeker nog niet is afgerond, wordt geconstateerd 
dat samen moet worden opgetrokken om de noodzakelijke aansluiting te kunnen realiseren. 

• Dhr. Van der Zwan acht een goede begeleiding van het programma van groot belang. De resultaten 
zullen sterk afhankelijk zijn van het draagvlak onder het personeel. 
Mevr. De Graaf geeft aan dat zorggedragen wordt voor een stevige structuur bestaande uit  
opdrachtnemer, programmamanager en projectleiders. 

  
7. Rondvraag en sluiting 
• De voorzitter wil iedereen bedanken voor de inzet voor en de betrokkenheid bij de Bestuurscommissie, 

die vandaag voor de laatste keer in deze samenstelling bijeen is, een en ander afhankelijk van de 
collegevorming na de gemeentelijke verkiezingen van 21 maart. 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 

 


