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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 21 juni 2018 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

P.M. Jonker P.H. de Graaf-v.d. Meer H. Kuiken J.C.F. Broekhuizen 

H. van Gelder (lid 

Agendacommissie) 

E. Verhagen L. de Vries P. de Ruiter 

A. Bouwman E.A. de Ruijter B. Tol H. Zonderland 

D. Fokkema    

M.I. de Graaf (directeur GGD) H.C. de Vries ( secretaris) W.K. Kleinhuis (algemeen 

directeur) 

J. Oostinga (directeur Bedrijfsvoering) 

 
Afwezig: 
G. Wiersma J.W. de Vries D.L. Durksz P. Maasbommel (vicevoorzitter) 

E.E. Gerbrands G.R. Wielinga J. Hoekstra-Sikkema  

    
 
  
1. Opening en vaststellen agenda 
 In verband met de afwezigheid van de vicevoorzitter zit de heer Van Gelder het begin van de vergadering 

voor. Op zijn voorstel wordt begonnen met een kort voorstelrondje. 
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Benoemingen en afscheid voorzitter 
• De Bestuurscommissie Gezondheid wijst  bij acclamatie de heer Broekhuizen aan als voorzitter. 
• De heer Van Gelder draagt daarop het voorzitterschap over aan de heer Broekhuizen. 

De heer Broekhuizen bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij merkt op dat een 
gemeenschappelijke regeling veelal als financieel verdacht staat aangeschreven. De Veiligheidsregio 
met de GGD is daarop in zijn beleving een uitzondering. Zijn inzet blijft nadrukkelijk te zorgen voor “Ús 
GGD”. 

• Namens Zuidwest wordt mevrouw Wielinga voorgedragen als lid Agendacommissie Gezondheid. De 
Bestuurscommissie Gezondheid benoemt haar bij acclamatie. 
Van Zuidoost wordt een voordracht tegemoet gezien. Formele benoeming volgt in de volgende 
vergadering. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid wijst de heren Durksz en Kuiken aan als vertegenwoordigers vanuit 
de commissie in de auditcommissie. 

• De vertrekkend voorzitter, de heer Fokkema, draagt symbolisch het stokje over aan de nieuwe voorzitter 
met de overhandiging van het opgestelde overdrachtsdocument, dat inmiddels alle leden van de 
commissie hebben ontvangen. De (nieuwe) voorzitter bedankt de heer Fokkema voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij de publieke gezondheid en in het bijzonder bij de GGD. Hij overhandigt de heer 
Fokkema een boeket bloemen, aangevuld met een blok chocolade. 

• De heer Fokkema geeft aan dat hij 16 jaar heeft deelgenomen aan het bestuur van de GGD. Hij was de 
eerst gekozen wethouder die voorzitter is geweest van de GGD. Hij roept de commissie op in de relatie 
tot de gemeenten het eigenaarschap van ús GGD te blijven vormgeven! 

  
3. Conclusies van 22 februari 2018 
• De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
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4. Mededelingen 
• Op een vraag van mevrouw Tol geeft mevrouw De Graaf aan dat via het Aanjaagteam Personen met 

Verward Gedrag Fryslân de gemeentelijke verplichtingen zijn gerealiseerd. In samenspraak met de GGD 
wordt nu de structurele borging vanaf 2020 onderzocht.  

• Mevrouw De Graaf-v.d. Meer vraagt naar de mogelijkheid jaarlijks te beschikken over gegevens met 
betrekking tot de jeugd (kindmonitor wordt vierjaarlijks gehouden). De gemeenten in Noordoost zijn van 
oordeel dat met de kindmonitor onvoldoende zicht bestaat op de ontwikkelingen. Mevrouw De Graaf zegt 
dat epidemiologen aangeven dat vierjaarlijks voldoende is. Zij geeft in overweging in overleg te treden 
met het lokale team van de GGD. 

• De heer Van Gelder vult aan dat het beschikken over betrouwbare gegevens een zoektocht is. Het is de 
kunst om met bestaande netwerken gegevens te verrijken tot betrouwbare informatie. Met het voorstel 
van mevrouw De Graaf dit onderwerp uit te diepen in een themabijeenkomst wordt door de commissie 
ingestemd. 

• Mevrouw De Graaf doet mondeling mededeling van de aanscherping regelgeving inspecties 
kinderopvang (toezicht VE per 1 juli 2018). De aanscherping heeft tot gevolg dat de toerekening van 
kosten door de GGD aan de gemeenten hoger zal uitvallen. De gemeenten worden hiervoor 
gecompenseerd in het gemeentefonds. De GGD zal een en ander ook schriftelijk onder de aandacht 
brengen van de Colleges van B&W. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan. 
  
5. Zienswijzen jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 

het DB/AB te adviseren de ontvangen gemeentelijke zienswijzen voor kennisgeving aan te nemen en de 
jaarrekening 2017, eerste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019, wat betreft het programma 
Gezondheid ongewijzigd voor te leggen aan het algemeen bestuur.  

  
6. Eerste bestuursrapportage 2018 
• Intern is een werkgroep aan de slag om de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. Mevrouw De 

Graaf gaat er van uit dat aan het eind van het jaar een en ander zichtbaar wordt 
• De keuze van de indicatoren hangt samen met landelijke keuzes door GGDGHOR NL en inspectie 

Gezondheid en Jeugd ter voorkoming van extra registraties. Het is goed om op te merken dat deze 
landelijke keuzes op dit moment ter discussie staan. In samenhang met het nieuwe beleidsplan zal eind 
dit jaar/begin volgend jaar de te hanteren indicatoren ter bespreking aan de orde komen in de commissie. 

• De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument van de gezamenlijkheid. Een verdieping naar 
gemeentelijk niveau hoort niet thuis in dit document maar kan altijd met het lokale team worden 
besproken. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 
het DB/AB te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Gezondheid conform op te 
nemen in de eerste bestuursrapportage 2018. 
 

7. Conceptmeerjarenbeleidsplan (voor zienswijze) 
• De raden kunnen t/m 26 oktober een zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur stelt de aanbiedingsbrief 

voor het geheel vast. 
• In de discussie komt naar voren dat de corebusiness van de GGD wordt gemist (weten raadsleden niet), 

het verband tussen de inspirerende ambities niet helder verwoord is en het speerpunt drugsgebruik 
ontbreekt. Mevrouw De Graaf zegt toe een uiterste inspanning te doen om een en ander nog te 
verwerken voor verzending naar de gemeenten door het dagelijks bestuur. 

• Mevrouw Verhagen geeft in overweging het plan aan te houden om met name het draagvlak bij de 
gemeentelijk ambtenaren te vergroten. De heer Van Gelder is daar absoluut op tegen. Hier speelt de 
twee petten problematiek. Dit bestuur is beleidsmatig verantwoordelijk voor de overgedragen taken, niet 
de gemeenten. Ambtelijk gezien zijn de ter zake deskundige adviseurs van dit bestuur in dienst van de 
GGD.  In het proces is zowel ambtelijk als bestuurlijk opgehaald in hoeverre de GGD ondersteunend kan 
zijn aan het gemeentelijk (gezondheids)beleid.  

• De voorzitter acht het van belang dat het plan gezamenlijk gedragen wordt. Aanhouden is op dit moment 
niet reëel, Het is wellicht goed voor een volgende keer het proces nog een keer na te lopen.  

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 
Met de toezegging van de directeur kennis te nemen van het beleidsplan 2019 – 2022: Samen vooraan: 
aan de slag met preventie. 
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8. Rondvraag en sluiting 
• GGD Fryslân zal aan de Colleges van B& W een memo toesturen over gevolgen en mogelijke aanpak 

“houtrook”. 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 

 


