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Conceptbesluit 

In te stemmen met de voorgestelde indicatoren gezondheid 2019-2022. 

 
Inleiding 

Het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 is aanleiding om een herformulering te doen van de indicatoren, 
waarover wij aan het bestuur rapporteren.  
 
Het doel van de rapportage op indicatoren gezondheid 2019-2022 is gemeenten mee te nemen in: 
 

1. Jaarlijks de ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking, waarbij we ons 
richten op thema’s uit het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 

2. Jaarlijks de ontwikkeling van preventief (gezondheids)beleid in het kader van de thema’s uit 
het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022: hoe schuiven we op in preventie? 

 
De rapportage op indicatoren gezondheid 2019-2022 zijn integraal onderdeel van het jaarverslag. 

 
Beoogd effect 

Met de rapportage op indicatoren gezondheid 2019-2022 beogen wij een beschouwing te geven op de 
volgende bestuurlijke vragen: 

1. Is de ingezette koers van het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 nog de juiste? 
2. Wat in het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 vraagt om aanscherping of bijstelling? 

 
Argumenten 

1. In te stemmen met de voorgestelde indicatoren gezondheid 2019-2022. 
1.1 De rapportage op indicatoren 2019-2022 sluit aan op het beleidsplan Gezondheid 2019-2022 
1.2 De rapportage op indicatoren 2019-2022 doet recht aan het inzicht dat cijfers geven gecombineerd met 

de duiding en ervaring van professionals. 
1.3 De rapportage op indicatoren 2019-2022 geeft op hoofdlijnen sturing aan het ingezette beleid. 
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Kanttekeningen/risico’s 

1. In te stemmen met de voorgestelde indicatoren gezondheid 2019-2022. 

1.1 De rapportage op indicatoren 2019-2022 rekent niet af op effectiviteit van beleid of interventies. De 

rapportage op indicatoren 2019-2022 geeft een beschouwing over de ingezette koers, en daarmee op 
hoofdlijnen sturing aan het ingezette beleid.  

 
Financiële consequenties 

Geen.  

 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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