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Conceptbesluit 

1. Instemmen met het opstarten van het project Rookvrije Generatie Fryslân 

 
Inleiding 

Onze ambitie is dat kinderen in Friesland in 2022 rookvrij opgroeien. (er per 2040 geen kinderen meer 
roken in Fryslân). 
Dit is onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2019-2023. Vooruitlopend hierop vragen we instemming 
voor het project Rookvrije Generatie. Reden hiervoor is dat in november een bijeenkomst met de 
staatssecretaris is gepland. Op dat moment moeten de plannen van de GGD rond Rookvrije Generatie 
gepresenteerd kunnen worden. We willen dit daarom in oktober bij het bestuur agenderen.   
Rookvrij opgroeien vraagt een jarenlange aanpak, landelijk, regionaal en lokaal. Als organisatie voor de 
publieke gezondheid van de gemeenten is de integrale langdurige aanpak in een programma Rookvrije 
Generatie Fryslân een taak van de GGD. We willen dit als project per november 2018 opstarten voor de 
eerste termijn van 4 jaar.. 

 
Beoogd effect 

Door krachtenbundeling effectief bij te dragen aan een rookvrij Fryslân en daarmee gezondheidswinst te 
realiseren. 
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Argumenten 

 
Kanttekeningen/risico’s 

Bereidwilligheid van ketenpartners. 

 
Financiële consequenties 

Structurele kosten: 
Rookvrije Generatie Fryslân is een integraal onderdeel van de publieke gezondheid.  
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 

Veel gemeenten en organisaties zijn nu in de startfase van Rookvrije Generatie Fryslân waarbij 
kennisuitwisseling lokaal en landelijk gewenst is. 
Met als doel initiëren, verbinding leggen, kennis verspreiden, draagvlak zoeken en veranderingen    
mogelijk maken. 
Met als doel het realiseren van een plan van aanpak in 2019 voor de Rookvrije Generatie Fryslân voor de 
komende jaren. 
Hiervoor  
-initiëren we het Fries platform Rookvrije Generatie. 
-initiëren en voeren we projecten uit 
- voeren we publiekscampagne 
-monitoren en evalueren we. 


