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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 15 november ’18 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden: 

E. Bruins Slot-Janmaat 

 

P.H. de Graaf-van der Meer 

 

J.C.F. Broekhuizen (voorzitter) 

 

P. Maasbommel (vicevoorzitter) 

H. van Gelder (lid Agendacommissie) E. Verhagen L. de Vries E.E. Gerbrands 

G.R. Wielinga J. Hoekstra-Sikkema E.A. de Ruiter B. Tol 

H. Zonderland (lid Agendacommissie)    

M.I. de Graaf (directeur GGD) A.T.C. Zijlstra (secretaris) W.K. Kleinhuis (algemeen 

directeur) 

J. Oostinga (directeur 

Bedrijfsvoering) 
 
Afwezig: 
P.M. Jonker G. Wiersma J.W. de Vries D.L. Durksz 

H. Kuiken P. de Ruiter A. Bouwman  
 
  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom.  
De agendapunten 5 en 6 worden na agendapunt 3 besproken, aangezien dhr. van Gelder eerder weg 
moet. 

  
2. Conclusies van 21 juni 2018  
• De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 

Naar aanleiding van: 
Ad 6, nieuwe opleidingsstructuur, terugkoppeling over het aantal GGD’en dat gaat participeren: mevr. de 
Graaf meldt dat GGD GHOR Nederland een raamovereenkomst heeft gesloten namens alle GGD’en. 
Ad 8, tweede bestuursrapportage, vaccinatiegraad: dhr. van Gelder meldt dat er bij gemeenteraden het 
beeld leeft dat gemeenten de RVP zelf moeten uitvoeren. Er wordt afgesproken dat de GGD zorgt voor 
een nadere toelichting. 

  
3. Ingekomen post en mededelingen  
• Mevrouw De Graaf heeft de volgende aanvullingen: 

Ad 2) Vaccinaties buiten het RVP: ambtelijk waren er vragen over wat er onderzocht gaat worden. Dit 
betreft een intern onderzoek over welke vaccinaties kunnen worden aangeboden, en de inrichting van de 
website.  
Ad 3) Benchmark: hierover heeft een artikel in de Leeuwarder Courant gestaan. 
Ad 4) Stoppen met SOA-test: het zgn. Testlab is gestopt, er worden nog wel testen uitgevoerd voor 
risicogroepen. In 2019 volgt een heroverweging van de besluitvorming. Dit komt t.z.t. terug in de 
Bestuurscommissie. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan. 
  
5. Innovatieagenda JGZ 3.0 
• De portefeuillehouder, dhr. Van Gelder, licht het voorstel kort toe. De inhoud is al eerder besproken, en 

ook door een ieder omarmd. In de Agendacommissie is gesproken over het vinden van middelen in de 
eigen begroting van GGD Fryslân. Dit heeft geleid tot het opnemen van een inspanningsverplichting voor 
de organisatie. Mevr. de Graaf refereert nog aan het risico van uitzetting van het budget bij ongewijzigd 
beleid, zoals is gebleken uit Operatie Stofkam. 
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• Mevrouw de Graaf reageert namens de DDFK-gemeenten. Ze is akkoord als de gevraagde incidentele 
middelen ook tegelijkertijd het maximum budget is dat gevraagd wordt. Ze spreekt de voorkeur uit voor 
het vormen van een bestemmingsreserve, zodat fluctuaties goed kunnen worden opgevangen. 

• Mevr. Verhagen vraagt of het programma zich alleen richt op het weer voldoen aan het LPK. Mevr. de 
Graaf geeft aan dat het programma méér is dan dit. Het gaat om het toekomstbestendig maken van de 
JGZ, een belangrijk aangrijpingspunt hiervoor is het voldoen aan het LPK. 

• Dhr. de Vries is positief. De bijdrage voor scholing lijkt fors. Daarnaast vraagt hij aandacht voor het risico 
op overschrijding bij het budget digitalisering.  

• Mevr. Wielinga is positief over de plannen, het budget moet hierbij niet leidend zijn, maar de inhoudelijke 
gewenste verandering. 

• Mevr. Tol sluit zich hierbij aan. Het is belangrijk om in preventie te investeren. 
• Ook mevr. Zonderland kan zich vinden in de plannen. Zij is het echter niet eens met het vormen van een 

bestemmingsreserve. De egalisatiereserve en de algemene reserve zouden voldoende moeten zijn. 
• De voorzitter geeft aan dat het besluit over het al dan niet instellen van een bestemmingsreserve voorligt 

aan het DB. De Bestuurscommissie is adviserend in deze. Dhr. Oostinga vult aan dat pas aan het eind 
van 2018 duidelijk is wat het positieve saldo van 2018 is. 

• Dhr. van Gelder is blij met de inhoudelijke steun van de Bestuurscommissie. Hij roept de leden op om dit 
voorstel goed uit te leggen als wethouders in de eigen gemeenteraad. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 
- in te stemmen met de Innovatieagenda JGZ 3.0 (2019 – 2022) 
- hiervoor de benodigde incidentele middelen voor 2019, 2020 en 2021 ter beschikking te stellen 
- het DB te adviseren om de incidentele middelen te verwerken in een begrotingswijziging (2029) dan wel 
de kaderbrief (2020 en 2021) 
- het DB te adviseren om bij het opstellen van de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve 
Innovatieagenda JGZ 3.0 te vormen 
- het DB te adviseren om in ieder geval het verwachte positieve saldo 2018 van het programma 
gezondheid toe te voegen aan deze bestemmingsreserve ter dekking van de kosten. 

  
6. Vervolg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord -Nederland  
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit: 

- in te stemmen met de voortzetting van de AWPGNN conform bijgaande samenwerkingsovereenkomst 
- in het kader van de instandhouding en borging van de AWPGNN een onderzoeker aan te stellen voor 
0,5 fte en de daarvoor benodigde middelen mee te nemen bij de behandeling van de kaderbrief 2020. 

  
4a. Beleidsplan Gezondheid  
• Dhr. de Vries geeft aan dat de gemeente Opsterland geen zienswijze heeft ingediend, maar wel een 

reactie heeft gestuurd. Deze reactie ligt in lijn met het voorgestelde beleidsplan. 
• De gemeenten Ameland en Schiermonnikoog hebben geen zienswijze ingediend, maar zijn wel akkoord 

met het voorgestelde beleidsplan. 
• Mevr. de Graaf vraagt om een goede afstemming en samenwerking met de Friese gemeenten bij de 

uitvoering van het beleidsplan, waar zij overigens het volste vertrouwen in heeft. 
• Mevr. Tol kan zich goed vinden in het voorgestelde plan, en geeft aan dat deze al is gebruikt als basis 

voor het gemeentelijke plan. 
• Mevr. Bruins Slot is positief over het beleidsplan. 
• Mevr. Wielinga vindt het een goed beleidsplan. Het bezoeken van de gemeenteraad heeft in deze goed 

gewerkt en geeft vertrouwen. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit in te stemmen met het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022. 

 
4b Indicatoren P&C cyclus Gezondheid  
• Mevr. de Graaf mist indicatoren voor drugsgebruik. Mevr. de Graaf meldt dat dit inmiddels al is opgepakt, 

en dat de indicatoren hiervoor nog worden nagezonden. 
• Mevr. Tol vraagt of het volgen van preventief beleid voldoende is verankerd in de voorgestelde 

indicatoren. Mevr. de Graaf geeft aan dat de indicatoren betrekking hebben op de uitvoering binnen de 
thema’s, die moeten bijdragen aan het algemenere doel van preventie. De Academische Werkplaats kan 
helpen bij het ontwikkelen van onderzoek om effecten van (gemeentelijk) beleid te meten. 

• Mevr. Verhagen vraagt aandacht voor de (kleine) schaal van de eilanden.  
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit in te stemmen met de voorgestelde indicatoren 2019-2022, 

waarbij indicatoren voor drugsgebruik nog worden toegevoegd. 
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7a Kaderbrief 2020 -2023 
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit in te stemmen met de concepttekst voor het onderdeel 

Gezondheid, en adviseert het DB/AB conform 
 

7b Consultatie organisatiebrede thema’s  
• Dhr. Maasbommel licht toe dat het DB heeft besloten tot deze consultatieronde, waarna de 

Agendacommissie dit heeft overgenomen. 
• Mevr. de Graaf vraagt wanneer er meer bekend is over onzekere posten als de WNRA. Dhr. Oostinga 

geeft aan dat dit nog niet bekend is. Dhr. Kleinhuis vult aan dat het nog onzeker is hoe het Rijk hiermee 
omgaat. Dit is tevens een aandachtspunt voor gemeenten in het overleg met het Rijk. 

• Dhr. van Gelder ziet de krapte bij bedrijfsvoering niet enkel als positief, maar ook als een risico. 
• De Bestuurscommissie besluit het dagelijks bestuur positief te adviseren met dien verstande dat ook voor 

informatiemanagement vooreerst incidenteel budget voor 2019 beschikbaar wordt gesteld in afwachting 
van een nadere onderbouwing. 
 

8. Rondvraag  
• Mevr. Zonderland meldt dat op 12 november jl. een bijeenkomst over Vitale Regio was georganiseerd in 

Noordwolde, waarbij tevens staatssecretaris Blokhuis aanwezig was om te vertellen over de stand van 
zaken rond het Preventieakkoord. Het was een positieve bijeenkomst. Andere leden van de 
Bestuurscommissie sluiten zich hierbij van harte aan. 

• Dhr. Kleinhuis meldt dat op 19 december a.s. een themabijeenkomst over Zorg en Veiligheid wordt 
georganiseerd, aansluitend op de vergadering van het AB. Het thema is verminderde zelfredzaamheid in 
relatie tot crises. Ook de leden van de Bestuurscommissie ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

• Dhr. Broekhuizen meldt dat er voor elke gemeente weer een Infografic klaarligt, en tevens een Projecten 
portfolio. 

• De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 


