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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 4 oktober 2018 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

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

H. van Gelder (lid 

Agendacommissie) 

E. Verhagen L. de Vries P. de Ruiter 

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

K. Wielstra ipv G. Wiersma P. Maasbommel (vicevoorzitter) J. Hoekstra-Sikkema  

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

directeur) 

J. Oostinga (directeur Bedrijfsvoering) 

 
Afwezig: 
E. Bruins Slot-Janmaat J.W. de Vries D.L. Durksz G.R. Wielinga 

E.E. Gerbrands    

    
 
  
1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter heet iedereen welkom. 

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Benoemen lid agendacommissie 
• De Bestuurscommissie Gezondheid benoemt bij acclamatie mevr. H. Zonderland tot lid van de 

Agendacommissie Gezondheid. 
  
3. Conclusies van 21 juni 2018 
• De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
  
4. Mededelingen 
• Mevrouw De Graaf geeft een korte toelichting op de mededelingen. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan. 
  
5. JGZ 3.0 
• De portefeuillehouder, dhr. Van Gelder, geeft aan dat het informatieve voorstel het vervolg is van het 

onderzoek door AEF. Voor hem is met name de aansluiting met het sociaal domein van belang. Mevrouw 
De Graaf geeft vervolgens een toelichtende presentatie (is bijgevoegd). 

• Mevrouw Tol vraagt of een extra bijdrage van € 1,7 miljoen over 5 jaar wel incidenteel genoemd kan 
worden. Mevrouw De Graaf zegt dat het programma een looptijd heeft van 5 jaar maar dat de kosten 
vooral de eerste drie jaar gemaakt zullen worden. De laatste twee jaar kunnen nagenoeg binnen de 
begroting worden gerealiseerd. In de novembervergadering zal een specificatie van de kosten per jaar 
met dekkingsmogelijkheden onderdeel zijn van het vervolgvoorstel. 
Op een vraag van mevrouw De Graaf-v.d. Meer wordt bevestigd dat de kwaliteit van de JGZ met de 
andere werkwijzer beter wordt. De nieuwe werkwijze vraagt een veel autonomer optreden van de 
medewerkers, reden om de tijd te nemen voor draagvlak en aanpassing. 
Vanuit de commissie wordt gewezen op het meenemen van de ketenpartners in dit proces. Het leggen 
van verbindingen is essentieel. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt de notitie voor kennisgeving aan en ziet de verdere 
uitwerking in de novembervergadering met belangstelling tegemoet. 
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6. Nieuwe opleidingsstructuur arts Maatschappij en Gezondheid 
• De voorzitter beklemtoont dat met name de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van 

voldoende artsen voor de Agendacommissie zwaar weegt. Dhr. De Ruiter vraagt of het al zeker is dat 
alle GGD-en die verantwoordelijkheid nemen. Mevrouw De Graaf zegt dat zij daarvan niet op de hoogte 
is maar hierover wil terugkoppelen zodra een en ander bekend is. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit overeenkomstig het voorstel onder de toezegging van de 
directeur van een terugkoppeling over het aantal GGD-en dat gaat participeren in de nieuwe 
opleidingsstructuur. 

  
7. Rookvrije generatie 
• De portefeuillehouder, dhr. Maasbommel, zegt dat het onderwerp verder geen introductie behoeft. We 

hebben in Fryslân al meer programma’s lopen, namelijk alcohol en gewicht. Deze zijn succesvol. De 
Agendacommissie Gezondheid wil daar een derde aan toevoegen. Door prioriteitstelling binnen de GGD-
begroting kan het project budgetneutraal voor gemeenten worden opgepakt. 

• De portefeuillehouder onderstreept dat de drie programma’s zo veel mogelijk integraal zullen worden 
uitgevoerd maar dat gelet op de verbinding landelijk wel uitgegaan wordt van een separaat programma. 
Op termijn is een integraal programma Gezonde Generatie denkbaar. 

• Dhr. De Ruiter pleit er voor om binnen het programma ruimte te maken voor een handreiking 
gemeentelijk personeel. Dhr. Van Gelder geeft aan dat de gemeente Leeuwarden nadrukkelijk samen 
met rokers en niet-rokers in gesprek is over de aanpak. 

• Op een vraag van mevrouw De Ruijter geeft mevrouw De Graaf aan dat de GGD tegen elke vorm van 
blurring is. Zij roept gemeenten op de gezondheidsbelangen zwaarder te wegen. Mevrouw Verhagen wil 
toch een tegengeluid laten horen. Zijn we niet te betuttelend en is het niet veel meer de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen? Dhr. Wielstra is het daarmee eens maar maakt wel het onderscheid 
ten aanzien van kinderen. Mevrouw De Graaf wijst op het individuele tegenover het publieke belang. Het 
publieke belang richt zich op een rookvrije omgeving voor kinderen en het maximaal faciliteren om te 
stoppen met roken. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit in te stemmen met het opstarten van het project Rookvrije 
Generatie Fryslân.. 
 

8. Tweede bestuursrapportage 2018 
• De commissie staat uitgebreid stil bij de dalende trend in de vaccinatiegraad. Bestuurlijk bestaat 

daarover zorg en er wordt voor gepleit dat de GGD zo snel mogelijk de publiciteit zoekt om de deelname 
aan het rijksvaccinatieprogramma te verhogen. Dhr. Van Gelder stelt voor om te beginnen met een 
persbericht. 

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

  
  
9. Rondvraag en sluiting 
• Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 

 


