
 

 

AGENDA 

Bestuurscommissie Gezondheid 
 
 
Datum : 19 juni 2019 

Tijdstip : 14.30 – 16.30 uur 

Locatie : Cambuurstadion, Cambuurplein 44, 8921 RG Leeuwarden 

 
 
 Onderwerp  

 

Bijlage Doel 

1.  Opening en vaststellen van de agenda - Vaststellen  

2.  Besluitenlijst 14 februari 2019 Bijlage Vaststellen 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

• Mededeling over ontwikkeling Fries 
preventieakkoord 

• Mededeling over overdracht taken Zorg & 
Veiligheid 

• Mededeling over Kansrijke start 

• Mededeling over vaccinatiegraad Friesland 

• Mededeling over toeleidingsmonitor VVE 

• Mededeling over Intensivering toezicht 
gastouderopvang 

 

Bijlage 
 

Informerend 

4.  Benoeming lid Agendacommissie Bijlage Vaststellen 

5.  Benoeming lid Auditcommissie Bijlage Vaststellen 

6.  Zienswijzen jaarstukken en begroting Bijlage Vaststellen en adviseren aan 
DB/AB 

7.  Eerste bestuursrapportage 2019 Bijlage Vaststellen en adviseren aan 
DB/AB 

8.  Operatie doorlichting begroting Bijlage Informerend 

9.  Presentatie bouwsteen Gezondheid Bijlage Informerend 

10.  Rondvraag en sluiting   
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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 14-02-2019 

Locatie : Ridderzaal, HTW Leeuwarden 

 

Aanwezig: 

Leden:     

P.M. Jonker L. de Vries H. Zonderland (lid Agendacommissie)  

H. van Gelder (voorzitter) E.E. Gerbrands   

J.D. de Vries P. de Ruiter   

M.I. de Graaf (directeur GGD) M.G. Visser (secretaris)   

    

 

Afwezig: 

E. Bruins Slot-Janmaat H. Kuiken G.R. Wielinga E.A. de Ruijter 

G. Wiersma J.C.F. Broekhuizen J. Hoekstra-Sikkema B.Tol 

D.L. Durksz 

 

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur) 

E. Verhagen 

 

J. Oostinga (directeur 

bedrijfsvoering) 

A. Bouwman (waarneming  

P.M. Jonker) 

 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt vastgesteld dat er geen sprake is 
van een quorum. Besluiten die tijdens deze vergadering worden genomen worden daarom worden 
bekrachtigd in de volgende vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid, wanneer er wel een 
quorum aanwezig is. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 15 november 2018 

De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
 

3. Mededelingen  
Voortgang borging Friese aanpak personen met verward gedrag.  
Mevrouw de Graaf geeft een mondelinge toelichting: 
 
Uit de tussenrapportage die momenteel wordt opgesteld blijkt dat er op alle acht de prioriteiten in 2020 
en daarna nog vele activiteiten zullen plaatsvinden. Om die reden is de aanbeveling om de verdere 
uitvoering en uiteindelijk ook afronding van het totale PvA Personen met Verward Gedrag over te dragen 
aan de GGD Fryslân, inclusief de functie van de regionale projectleider. 
De werkelijke bestedingen zijn pas eind 2019 helder, daarom zal het SDF het advies geven om hetzelfde 
bedrag dat voor dit jaar is gereserveerd ook voor 2020 te reserveren (€ 730.960). 
 
Het voorstel is om het bestuurlijke aanjaagteam PmvG en de stuurgroep Keten acute psychiatrie te 
combineren tot een werkgroep.  
 
Planning/ actiepunten: 
- Vanuit het SDF zal het verzoek aan gemeenten komen om hetzelfde bedrag ook voor 2020 in de 
begroting op te nemen; 
 
- De VRF onderzoekt of voor de bestuurlijke borging aanpassing van de gemeenschappelijke regeling/ 
verordening nodig is en welke overlegstructuur passend is; 
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- Voor de zomer vindt er nog een inhoudelijke thema sessie zorg en veiligheid plaats waarin de borging 
wordt geagendeerd; 
 
- In het najaar volgt het definitieve voorstel richting de Bcie gezondheid. 
 
Advies aan de provincie in het kader van de oproep van het RIVM om, in afwachting van meer 
onderzoek, geen uitbreiding van veebedrijven toe te staan  
Mevrouw de Graaf geeft een mondelinge toelichting:  
 
Longontsteking en Q-koorts 
 
Per jaar krijgen zo’n 125.000 mensen in Nederland een longontsteking. Longontsteking is een ziekte 
waarvoor vrijwel altijd medische behandeling nodig is. Meestal kan dat thuis met antibiotica, maar voor 
een op de vier mensen is ziekenhuisopname nodig. Bij het meest recente onderzoek gaat het niet om Q-
koorts als oorzaak van longontsteking.  
De oorzaak van het verhoogde risico op longontstekingen bij omwonenden van geitenhouderijen is 
vooralsnog onbekend. Er loopt onderzoek waarvan de eerste resultaten in 2019 beschikbaar komen. 
 
Advies GGD Fryslân aan Provincie Fryslân  
 
Longontsteking is een ernstige aandoening. Daarom adviseert GGD Fryslân, in lijn met het landelijke 
advies, om uit voorzorg terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de 
buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom wordt 
ook geadviseerd terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van 
bestaande geitenhouderijen.  
 
Vervolgonderzoek 
 
Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan, totdat er 
meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Welke maatregelen dat 
zijn hangt af van het vervolgonderzoek naar de oorzaak van het gevonden verband. In de periode 2019-
2021 worden resultaten van het vervolgonderzoek verwacht. Op basis van die onderzoeksresultaten zal 
GGD Fryslân haar advies evalueren en zo nodig aanpassen.   
 
Mevrouw de Graaf geeft aan dat kopieën van de brief van de provincie en het advies van de GGD na 
afloop van de vergadering beschikbaar zijn. 
 
Kaderbrief en zienswijzen 
Mevrouw de Graaf geeft een mondelinge toelichting: 
 
Per abuis is het onderwerp kaderbrief en zienswijzen niet op deze agenda gekomen. 
 
- Er zijn geen inhoudelijke zienswijzen ingediend. De binnengekomen zienswijzen van de vier gemeenten 
zijn financieel van aard. Deze komen terug in het DB en vervolgens in het AB. Het voorstel om een 
bestemmingsreserve voor het programma JGZ 3.0 te vormen komt ook aan deze zienswijzen tegemoet. 
 
Het proces rond de kaderbrief is als volgt: 
 
- 13/2: Presentatie van het resultaat van het programma Veiligheid in de BC Veiligheid. 
 
-14/2: Presentatie van het resultaat van het programma Gezondheid in de BC Gezondheid. 
 
- 25/2: Presentatie van het totale resultaat van de VRF en de kaderbrief, inclusief de reacties van de 
bestuurscommissies in het DB. 
 
-7/3: Presentatie van het totale resultaat van de VRF en behandeling van de kaderbrief in het AB. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het proces rond de kaderbrief en neemt de 
mededelingen voor kennisgeving aan. 
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4. Opvolging vicevoorzitter 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de voordracht van mevrouw Zonderland en gaat 
akkoord met het procesvoorstel om RMC regio Noord te vragen om een lid voor de Agendacommissie 
Gezondheid voor te dragen. 

 

5. Ontwerp Programmaverantwoording gezondheid 2018 
Mevrouw de Graaf geeft een mondelinge toelichting: 
 
De tekst bij het onderdeel reizigersvaccinaties behoeft nog een kleine wijziging. 
Bij het opstellen van de tekst van het onderdeel reizigersvaccinaties is kennelijk gebruik gemaakt van 
gegevens die nog niet geheel compleet waren. Om consistent te zijn zal de tekst in het jaarverslag iets 
moeten worden aangepast. 
  
Er staat nu: “Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten gestegen, terwijl 
het aantal  vaccinaties licht gedaald is.” 
  
Aanpassen naar: ”Ten opzichte van 2017 zijn het aantal consulten en het aantal 
vaccinaties gestegen.” 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het stuk en heeft geen verdere vragen. Het DB 
wordt geadviseerd om de Programmaverantwoording gezondheid 2018 op te nemen in de jaarstukken 
van de Veiligheidsregio Fryslân. 

 

6. Ontwerp Programmaplan gezondheid 2020 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het stuk en heeft geen verdere vragen. Het DB 
wordt geadviseerd om het Programmaplan gezondheid 2020 op te nemen in de jaarstukken van de 
Veiligheidsregio Fryslân. 

 

7. Resultaat 2018 
Mevrouw de Graaf presenteert het resultaat met behulp van een korte presentatie. De heer van Gelder 
geeft de volgende inleiding: 
 
"In lijn met hoe we er vorige keer over hebben gesproken in de bestuurscommissie zullen wij richting DB 
pleiten voor het vormen van een bestemmingsreserve voor het hele programma JGZ 3.0. Het resultaat 
laat dit toe en voor de gemeenten betekent dit een verlaging van de bijdrage in 2020 en 2021 ten 
opzichte van de voorliggende kaderbrief, wat ook recht doet aan de zienswijze van een paar 
gemeenten." 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het resultaat van het programma Gezondheid 
over het jaar 2018. 
 

8. Omgevingswet 
De Omgevingswet gaat in per 2021. Elke gemeente is hier momenteel wel mee bezig. De Omgevingswet 
heeft ook consequenties voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is hiermee in voorbereiding. Om 
de bestuurscommissie hierin mee te nemen is een presentatie voorbereid. De presentatie geeft 
aanleiding tot de volgende reacties: 
 

• De heer de Ruiter vraagt of de VRF ook terugkoppelt naar de overige gemeenten. Mevrouw 
Hagedoorn geeft aan dat dit het geval is. “We zoeken de gezamenlijkheid, maar uiteindelijk is het 
een autonome verantwoordelijkheid van elke gemeente.” 

• De heer van Gelder merkt op dat het Omgevingslab Gezondheid bouwstenen levert voor de 
afzonderlijke gemeenten. Dit is volgens hem ook nodig omdat gezondheid te weinig wordt 
genoemd. Hij had daarom liever meer bouwstenen gezien in de presentatie. Mevrouw 
Hagedoorn geeft aan dat de eerste bouwsteen eerder die dag is besproken. De wordt op 14 
maart getoetst in het veld, dit zal plaatsvinden bij de gemeente Súdwest-Fryslân. 

• De heer van Gelder geeft aan dat er nog een tempoverschil is tussen de VRF en gemeenten. 
De heer de Ruiter beaamt dit. In zijn gemeente “lopen ze al hard op dit onderwerp. De heer van 
Gelder geeft aan dat gemeenten hierin niet synchroon lopen en adviseert daarom om gebruik te 
maken van de Friese aanpak. “Maak dus vaart met de bouwstenen en kijk ook naar wat de 
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gemeenten ermee doen.” De heer Plantinga geeft aan dit te herkennen. Hij meldt dat de VRF erg 
inzet op de verbinding tussen RO -mensen en gezondheidsmensen. 

• Mevrouw de Graaf concludeert dat er een oproep is om actief te blijven en niet te stoppen 
wanneer het Lab klaar is. Dit past ook bij de plannen van de GGD. 

• De heer van Gelder heeft nog een vraag op een conceptueler niveau: Naar zijn idee wordt er in 
de fysieke hoek nog niet echt nagedacht over de plek van gezondheid binnen de omgeving. Lukt 
het om hierbij aan te sluiten? Mevrouw Hagedoorn geeft aan dat dit verschilt per partij, maar dat 
dat precies het thema is waar het om gaat. Hier wordt tijdens de gesprekken veel op ingezet. Dit 
bepaalt ook mede het tempo van de bouwstenen. 

• Mevrouw de Graaf verwijst hierbij naar de kreet m.b.t. gezondheid in de omgevingsvisie: “risico’s 
kansen en wensen van mensen”. 
 

9. Thema Bestuurscommissie: inzet GGD voor statushouders 
Op verzoek van de bestuurscommissie is het thema voor vandaag de inzet van de GGD voor 
statushouders. Mevrouw Jellesma verzorgt in dit kader een presentatie. De presentatie geeft aanleiding 
tot de volgende reacties: 
 

• De heer de Ruiter vraagt hoe breed gezondheid wordt getrokken in relatie tot statushouders. 
Aanvullend geeft de heer van Gelder geeft aan dat de manier waarop statushouders naar 
gezondheid kijken anders is. Hoe gaan we hiermee om? De heer van Gelder refereert daarbij 
aan de veranderopgave inburgering. Sorteert de GGD hierop voor? Mevrouw Jellesema geeft 
aan dat de GGD hier niet actief op voorsorteert, de thema’s binnen publieke gezondheid hebben 
de aandacht. Mevrouw de Graaf en mevrouw Jellesma zeggen toe dit na te gaan en hierop 
terug te komen.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de 
inbreng en sluit de vergadering. 
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O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 

 

Onderwerp Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Hans Broekhuizen 

Auteur Margreet de Graaf 

Bijlagen 1. Documentatie met betrekking tot de afronding van project AVE 

2. Infographic over de vaccinatiegraad in Friesland 

Vergaderdatum 19-06-2019 

Agendapunt 3 

 

A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

1. Van Nationaal Preventieakkoord naar een samenhangende preventieaanpak in Friesland 

 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. In Friesland zijn de onderwerpen van het 

preventieakkoord vooral belegd in de programma’s Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries en Rookvrije 

generatie. GGD Fryslân werkt bij deze programma’s  samen met alle Friese gemeenten, en per 

programma met diverse organisaties. 

 

Uit de discussies binnen de GGD en uit contacten met gemeenten halen we de volgende signalen op 

over de betekenis van het NPA voor Friesland: 

 

• Het landelijke NPA bevat elementen die inspirerend/nieuw zijn voor Friesland  

• Er is de wens, de relatief “losse” programma’s in de uitvoering meer te integreren. Hierbij kan de 

levensloop van de mens het uitgangspunt zijn.  

• Kansrijke start is een goed voorbeeld van zo’n integrale aanpak bij een belangrijke levensfase,  

waarbij de eerste 1000 dagen centraal staan.  

• De werkwijze met drie losse thematische leefstijlprogramma’s en daarbij horende 

netwerken/stuurgroepen  is niet efficiënt en vraagt om herziening. 

 

Verschillende gemeenten hebben ons gevraagd om samen met gemeenten en ketenpartners te 

onderzoeken of en hoe we tot een meer samenhangende preventieaanpak kunnen komen, waarbij de 

levensloop leidend is. Daarbij gaat het in ieder geval om meer integratie van de drie genoemde 

programma’s en Kansrijke Start, maar waarschijnlijk  ook met GIDS, fysieke leefomgeving en mogelijk 

nog andere programma’s. Verder hopen we een verbinding te leggen met het Sportakkoord c.q  Fries 

Beweegakkoord. 

 

De thema’s die de VNG heeft benoemd voor de lokale preventieakkoorden gebruiken we bij de uitwerking 

als kapstok. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-gezondheid/themas-lokale-
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preventieakkoorden 

Naar verwachting presenteren we een voorstel voor de samenhangende preventieaanpak  aan de 

Bestuurscommissie Gezondheid in de tweede helft van 2019. 

 

2. Overdracht taken Zorg & Veiligheid 

 

De uitkomst van de eerste verkenning rondom de mogelijke regievoering van de Friese aanpak personen 

met verward gedrag van SDF naar GGD Fryslân, heeft geleid tot een uitstel. Er is op dit moment nog te 

veel onduidelijkheid over inhoudelijke werkzaamheden die overgedragen zouden kunnen worden en de 

daarmee gemoeide financiën. Afgesproken is dat we dit komend jaar verder gaan verkennen, met als 

doel om in 2020 met een voorstel te komen. De borging van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie 

(AVE) lijkt het beste bij de GGD te beleggen. Dit wordt om die reden opgenomen in fase 1 van de 

portefeuille Zorg en Veiligheid. Deze eerste fase wordt in oktober aan de Bestuurscommissie Gezondheid 

voorgelegd. Ter informatie is een aantal documenten met betrekking tot de afronding van het project AVE 

voor u bijgevoegd. 

 
3. Verkenning Kansrijke start 

 
In het najaar van 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Kansrijke Start. 
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind blijkt 
een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Veel 
problemen kunnen worden voorkomen door (aanstaande) ouders die het nodig hebben eerder te 
bereiken en ondersteunen.  
 
Het actieprogramma Kansrijke Start is opgesteld met als doel meer kinderen een kansrijke start geven. 
Het programma kent drie lijnen:  
1. Voor de zwangerschap  
2. Tijdens de zwangerschap  
3. Na de geboorte  
 
De opdracht voor gemeenten is om lokaal/regionaal coalities te smeden op de drie actielijnen. Een 
coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het medische en sociale 
domein.  
 
Vanuit verschillende kanten (o.a. vorige bestuurscommissie, GIDS-bijeenkomst, overleg Nu niet Zwanger) 
is gevraagd om een gezamenlijke startverkenning. Deze verkenning is 7 mei jongstleden door GGD 
Fryslân georganiseerd. De bijeenkomst is bezocht door vertegenwoordigers / beleidsadviseurs 
jeugd/gezondheid van de Friese gemeenten; de meeste gemeenten waren vertegenwoordigd. Met elkaar 
zijn de kansen, dilemma’s en het speelveld verkend. Daarna is gesproken over het vervolg: op welke 
manier willen we samenwerken en hoe geven we dit vorm? Afgesproken is GGD Fryslân provinciaal een 
voortrekkersrol te geven. Samen met de gemeenten wordt dan een provinciaal actieplan opgesteld. 
Daarnaast blijven gemeenten ook lokaal hun eigen acties inzetten, al dan niet in samenwerking met 
andere partijen. 
 

4. Vaccinatiegraad Friesland 
 
De dalende vaccinatiegraad is landelijk een groot probleem en daarmee ook zeker een punt van 
aandacht in Friesland. De meest recente vaccinatiegraad cijfers laten zien dat dat we momenteel iets 
boven de landelijke vaccinatiegraad zitten, met uitzondering van de HPV-vaccinatie. 
De cijfers geven geen aanleiding tot specifieke maatregelen, we continueren het huidige provinciale 
beleid van de GGD en volgen de landelijke ontwikkelingen en anticiperen hierop. Binnen het beleid is wel  
meer aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel, waardoor we ‘informed consent’ 
kunnen uitvoeren. Daarnaast voeren we een proactief persbeleid.  
 
Er is een procescoördinator RVP aangesteld, die naast het implementeren van de vele veranderingen 
ook aan de slag gaat met een aanpak op de dalende vaccinatiegraad. Ter informatie is een infographic 
over de vaccinatiegraad voor u bijgevoegd. 
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5. Toeleidingsmonitor VVE 
 
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het landelijk onderwijs achterstandenbeleid.  
Het toeleiden van jonge kinderen naar VVE is een basistaak van de Jeugdgezondheidszorg. JGZ 
indiceert kinderen voor VVE, geeft (met instemming van ouders) NAW-gegevens door aan aanbieders en 
verstrekt gemeenten maandelijks geanonimiseerde informatie over het aantal indicaties. 
Gemeenten willen zicht hebben op hun VVE-beleid: hoeveel kinderen krijgen een indicatie? Hoeveel 
kinderen worden daadwerkelijk geplaatst? Het verkrijgen van dit inzicht vraagt een complexe en 
tijdsintensieve afstemming tussen kinderopvangorganisaties, gemeenten en GGD Fryslân.  
Een afstemming die door de AVG wetgeving verder bemoeilijkt is.  
 
Met de VVE toeleidingsmonitor van het bedrijf Dimensional Insight wordt het proces van toeleiden en 
monitoren gedigitaliseerd. De VVE-Toeleidingsmonitor kan door elke gemeente individueel worden 
aangeschaft. De jaarlijkse kosten bestaan uit een vast basisbedrag en een variabel bedrag (afhankelijk 
van het aantal doelgroepkinderen in de gemeente). Ook is collectieve aanschaf mogelijk, GGD Fryslân 
schaft in dat geval de VVE Toeleidingsmonitor aan voor de gemeenten in Fryslân. Collectieve aanschaf 
levert een kostenvoordeel op. Bij collectieve aanschaf door GGD Fryslân, verlopen beheer en financiële 
verrekening van de kosten via GGD Fryslân. 
 
Op 27 maart j.l. is, tijdens de provinciale bijeenkomst over bereik peuters en VVE, de VVE 
Toeleidingsmonitor besproken. GGD Fryslân is daarbij gevraagd om een voorstel in te dienen voor 
collectieve aanschaf van de VVE-Toeleidingsmonitor. 
 
Dit voorstel is besproken in de Agendacommissie van 06-06-2019. De Agendacommissie heeft daarbij 
besloten om de VVE-Toeleidingsmonitor voor alle gemeenten te laten aanschaffen door GGD Fryslân en  
daarbij financieel te verrekenen volgens het kostenverdelingsmodel VRF (op basis van inwonersaantal). 
Collectieve aanschaf levert een kostenvoordeel van ongeveer € 30.000,- . 
 

6. Intensivering toezicht gastouderopvang 
 

In de meicirculaire van het Gemeentefonds wordt aandacht besteed aan de intensivering van het toezicht 
op gastouderopvang. Vanaf 2020 worden er structureel middelen (€ 3 mln.) aan het Gemeentefonds 
toegevoegd voor intensivering van dit toezicht. In de toelichting op deze toevoeging wordt gemeld dat 
gemeenten dit bedrag bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor uitbreiding van de steekproef (boven de 
wettelijke verplichte 5%), of voor gerichte onderzoek op specifieke items. Wij gaan graag op korte termijn 
met gemeenten in gesprek over hoe we hier invulling aan kunnen geven. 
 

 



Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ondersteunt gedurende twee jaar (juni 2017 - juni 
2019) de Friese gemeenten bij de implementatie van de AVE. De AVE draagt bij 
om dreigende escalaties op het snijvlak van zorg en veiligheid te voorkomen, te 
beperken en/of te beëindigen.

Implementatie Aanpak ter 
Voorkoming van Escalatie (AVE)

Projectgroep
• Beleidsadviseur afdeling Crisisbeheersing VRF
• Clusterhoofd afdeling Crisisbeheersing VRF

• Manager Veiligheidshuis Fryslân 

Gewenste resultaten
• Vergroten kennis over en werken met de AVE-methode
• Verbetering contacten binnen en tussen gemeenten (zorg 

en veiligheid) en met ketenpartners
• Verhelderen van taken, processen en referentiekaders
• Verstevigen functie procesregisseur
• Vergroten kennis over toepassing Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG)

Belang en borgen van de AVE
De AVE draagt bij aan de verbindingen om adequaat op 
een casus te kunnen reageren. Elkaar kennen en afspraken 
hebben over hoe met dergelijke casuïstiek om te gaan is 
van groot belang. Opleiden, trainen en oefenen is nodig om 
bekwaam te worden en blijven, zodat we dreigende sociale 
calamiteiten kunnen voorkomen, beperken en/of beëindigen. 

GGD Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân, kan 
gemeenten helpen bij de borging van de AVE. We dragen 
zorg voor (bestuurlijke) oefeningen zodat procedures, 
rolverdelingen en verwachtingen helder zijn en vaardigheden 
worden getraind. Ook houden we de kennis van medewerkers 
sociaal domein en openbare orde en veiligheid op peil door 
trainingen, bijeenkomsten en oefeningen te organiseren. 
GGD Fryslân draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en is uw 
netwerkpartner in het geheel.

http://www.vrfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl


Taakkaarten voor regiefuncties  
Deze hebben we, met input van gemeenten, 
opgesteld om definities en het referentiekader 
helder te hebben en dezelfde taal te spreken. De 
taakkaarten zijn universeel en lokaal aan te passen.

Opschaalformulieren 
Er was behoefte aan richtlijnen voor opschalen. De 
formulieren hebben we met input van gemeenten 
en het Veiligheidshuis Fryslân gemaakt. Ze kunnen 
ter ondersteuning in het opschaalproces worden 
gebruikt.

Privacy en gegevensverwerking 
De gemeenten gaven aan dat het creëren van een 
centraal punt voor privacy gerelateerde vragen 
minder interessant is dan het verzorgen van een 
training over dit onderwerp, zeker door de komst 
van de AVG. Daarom zijn er in samenwerking met 
de VNG Academie en Partoer twee trainingen 
georganiseerd.

Trainingen procesregie 
Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels een 
procesregisseur, in rol of als functie. Hierdoor wordt 
interne opschaling, en daarmee het stroomlijnen 
en het behouden van de voortgang van het proces, 
eenvoudiger. Vanuit VRF is er een tweedaagse 
(functiegerichte) training voor procesregisseurs 
georganiseerd, waar procesregisseurs van 
Veiligheidshuis Fryslân bij aanwezig waren. De 
gemeentelijke regisseurs zijn getraind in regie nemen 
en houden bij een complexe casus.

Bestuurlijke oefeningen 
Meerdere gemeenten oefenden met een casus die 
leidt tot AVE 4 en maatschappelijke onrust.

Bestuurlijke conferentie zorg en veiligheid 
In deze conferentie namen we bestuurders mee 
in een bestaande casuïstiek. Het doel was om 
helderheid te verschaffen in de werking van de AVE, 
verschillende rollen, regievoering en dillema’s.

Themabijeenkomst ‘Samenwerking met 
ketenpartners; een convenant?’ 
Vooraf hebben we interviews gehouden en een 
bijeenkomst georganiseerd. Waar leg je als partner 
meldingen neer? Wie pakt deze op? En hoe deel je 
informatie? Een convenant geeft handvatten over 
hoe je rondom casuïstiek zorg en veiligheid met 
elkaar wilt werken.

Provinciale bijeenkomsten voor zorg, veiligheid 
en ketenpartners  
We organiseerden tweemaal een bijeenkomst 
in Thialf, met en voor gemeenten en partners 
van zowel sociaal domein als openbare orde en 
veiligheid. Daarin kwamen zaken aan bod als het 
ontstaan van de AVE, de lokale verschillen in werken 
met de AVE, de meerwaarde van de wijk GGD‘er, de 
AVG, projecten van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) met betrekking tot het 
handhaven in het sociaal domein, de vernieuwde 
meldcode en de ervaringen en mogelijkheden 
rondom interculturele casuïstiek. Ook legden we een 
relatie met het aanjaagteam personen met verward 
gedrag.

Digitaal platform  
Documentatie en middelen zoals taakkaarten, 
opschalingsformulieren en gehouden presentaties 
zijn te vinden via een digitaal platform van VRF. Er 
is ook een video gemaakt waarin de AVE wordt 
uitgelegd.

Financiën
Voor de ondersteuning van de implementatie heeft VRF in totaal € 90.000,- uit de eigen begroting 
vrijgemaakt. Dit is bijna volledig benut aan kosten van de beleidsadviseur en het organiseren en 
uitvoeren van bijeenkomsten en trainingen.

Hoe we de gewenste resultaten realiseren

https://www.youtube.com/watch?v=wC_OFR1x-7M




Opdracht aan de Veiligheidsregio Fryslân

Een coördinatiepunt in te richten voor de periode van 2 jaar met als doel de AVE 

aanpak in de hele regio te implementeren door samenwerking binnen en tussen 

gemeenten te faciliteren. 

Waarom bij de Veiligheidsregio Fryslân?

 Maakt geen onderdeel uit van de verschillende niveaus binnen de AVE;

 heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van het totaal (gebiedsteams,     

gemeenten, veiligheidshuis en driehoek);

 heeft ervaring met de aspecten vanuit de GRIP-methodiek. 



Ondersteuning van de VRF op de volgende punten:

1. Referentiekader / gedeelde taal ontwikkelen;

2. procesbeschrijvingen /stroomschema’s maken;

3. centraal punt voor privacy-gerelateerde vragen; 

4. evalueren van casuïstiek volgens een vaste methodiek;

5. bespreken en delen van ervaringen en scenario’s; 

6. digitaal platform waar alle informatie te vinden en te gebruiken is; 

7. stimuleren en borgen contacten zorg en veiligheid binnen gemeenten; 

8. organiseren en begeleiden van een fysiek netwerk tussen gemeenten; 

9. vakbekwaamheid.





EN NU?

• Borging nodig;

• mogelijke inzet expertpool communicatie bij AVE;

• doorontwikkeling AVE model;

• samenwerking verbeteren.

GGD / Veiligheidsregio ziet daar rol in. 

Werkt aan een portefeuille zorg en veiligheid waarin voorstel borging 

AVE is opgenomen.



Sinds 1 januari 2019 valt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het beoogde doel van de 
decentralisatie van het RVP was om ook in de toekomst de samenhang tussen de uitvoering van 
het RVP en jeugdgezondheidzorg (JGZ) te waarborgen. GGD Fryslân houdt, met het oog op de 
veranderende vaccinatiegraad, het landelijke beleid nauwlettend in de gaten en handelt hier naar. 

In deze notitie laten wij u zien wat u van GGD Fryslân zoal kunt verwachten met betrekking tot 
de vaccinatiegraad. Wij lichten het belang van het RVP en een hoge vaccinatiegraad toe. Ook 
gaan we in op de huidige situatie in Fryslân en het beleid dat we volgen.

Bijlage: rijksvaccinatieprogramma Fryslân

Vaccinatiegraad

Rollen en verantwoordelijkheden

M
E

I 2
0

19

Gemeenten

RIVM 

GGD Fryslân

Bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering RVP, toezicht op 
de uitvoeringsorganisatie, onder nadere t.a.v. nastreven hoge 
vaccinatiegraad. Financiering van de uitvoeringsorganisatie.

Inhoud, regie, coördinatie, landelijke registratie binnen het RVP.

Uitvoeringsorganisatie van het RVP en  
jeugdgezondheidszorg: toedienen en registreren van de 
vaccinaties, verstrekken van gegevens over de vaccinaties 
aan het RIVM. De afdeling infectieziektebestrijding overlegt 
ter versterking van de samenwerking periodiek met de 
uitvoeringsorganisatie (i.c. de productgroep JGZ van GGD 
Fryslân) over de rapportage over vaccinatiegraad.

Het belang van een hoge vaccinatiegraad
Vaccinatiegraad

De World Health Organisation heeft internationale vaccinatiedoelstellingen 
geformuleerd in het ‘Global Vaccine Action Plan’, en in Europa in het 
‘European Vaccine Action Plan’. Deze zijn onder meer: een Difterie-Kinkhoest-
Tetanus vaccinatiegraad van ≥ 95% op landelijk niveau én ≥90% in 90% van 
de regio’s. Ook voor mazelen (BMR-vaccinatie) wordt een vaccinatiegraad van 
≥95% nagestreefd.
Beide doelstellingen worden momenteel in Nederland niet meer gehaald door 
de dalende vaccinatiegraad. Overigens lijkt de vaccinatiegraad - volgens de 
laatste berichten van het RIVM (18 januari 2019) - niet verder te dalen.

Groepsimmuniteit

De precieze mechanismen van groepsimmuniteit verschillen per infectieziekte 
en worden nog niet helemaal begrepen. Voor een aantal infectieziekten is 
de benodigde vaccinatiegraad voor groepsimmuniteit ongeveer bekend (o.a. 
mazelen 83-94%, kinkhoest 92-94%, bof 75-86%, polio 80-86%). 

http://www.ggdfryslan.nl


Het landelijk beleid in Fryslân

In Fryslân wordt geen specifiek regionale of provinciale aanpak vaccinatiegraad gehanteerd. De 
landelijke activiteiten worden nauw gevolgd en hier wordt beleid op gemaakt. Zo wordt in Fryslân het 
landelijke beleid van staatssecretaris Blokhuis opgevolgd: er is onder andere extra tijd beschikbaar bij 
een eerste gesprek en JGZ-medewerkers volgen een e-learning. In Fryslân stellen wij ook strenge eisen 
aan de deskundigheid van medewerkers, opdat ouders en jongeren juist geïnformeerd worden. 

Vaccinatiegraad en groepsimmuniteit

Iemand die is gevaccineerd tegen een infectieziekte of deze heeft doorgemaakt, is beschermd 
tegen deze infectieziekte. De exacte beschermingsduur wisselt per infectieziekte van enige jaren tot 
levenslang. De vaccinatiegraad is het percentage mensen dat een bepaalde vaccinatie heeft ontvangen 
ten opzichte van de mensen die voor toediening van de vaccinatie in aanmerking komen in een 
populatie. Bij een hoge vaccinatiegraad ontstaat groepsimmuniteit (groepsbescherming): doordat de 
meeste personen in de groep zijn beschermd wordt de kans op introductie en overdracht van een 
infectieziekte klein. Daardoor worden ook de personen beschermd die (nog) niet zijn gevaccineerd of 
om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd.

Risico
Een lagere vaccinatiegraad in een bepaalde gemeente hoeft echter niet meteen tot problemen te leiden. 
Immers, zolang de omliggende gemeenten/regio’s een voldoende hoge vaccinatiegraad hebben, is de kans 
op een infectieziekte klein. Als in een groter gebied de vaccinatiegraad afneemt, dan leidt dit op termijn wel 
tot problemen doordat de kans op introductie groter wordt en de beschermingsgraad in de groep afneemt. 
Daarom is het zeker wél van belang te streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Een lage 
regionale vaccinatiegraad is onwenselijk omdat het ook bijdraagt aan een lage landelijke vaccinatiegraad. 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in de kamerbrief ‘Verder met 
vaccineren’ van 19 november 2018 diverse maatregelen genoemd, die op landelijk en regionaal niveau 
worden opgepakt. 

Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ 
(door staatssecretaris Paul Blokhuis dd 19-11-2018)

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft in november 2018 de brief ‘verder met vaccineren’ naar de Tweede 
Kamer gestuurd, omdat hij de dalende vaccinatiegraad een zorgelijke ontwikkeling vindt. In de brief geeft hij 
aan welke maatregelen hij wil nemen om de dalende trend te keren.

De staatssecretaris wil in 2019 een vaccinatiealliantie vormen, waarvoor alle partijen die het belang van 
vaccinaties willen onderstrepen worden uitgenodigd deel te nemen. Deze krachtenbundeling heeft tot doel 
om meer zichtbaarheid te geven aan het belang van vaccinaties.

Naast eerder genomen maatregelen als meer tijd voor voorlichting (tijdens contactmomenten op het 
consultatiebureau), en een e-learning met verdiepende scholing voor JGZ-professionals, beschrijft de 
staatssecretaris een zestal actielijnen, die hij verder wil inzetten:

1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie 
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie 
3. Rol van professionals verder versterken 
4. Mogelijkheden bieden om vaccinaties in te halen 
5. Meer aandacht voor HPV 
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang 

Over deze onderwerpen zullen we de komende tijd dus ongetwijfeld meer horen, onder andere vanuit het 
RIVM en het ministerie van VWS. 



Tijdspad 2019
Juni

Juni-september

Oktober

Rapport RIVM verslagjaar 2019 voor Fryslân verwacht.

Analyse en interpretatie van de cijfers.

Terugkoppeling naar en bespreken met gemeenten. 

De vaccinatiegraad in Fryslân
De vaccinatiegraad in Fryslân is voor alle vaccinaties, behalve HPV, boven het landelijke gemiddelde. De 
voorlopige opkomstcijfers in de eerste maanden van 2019 voor de HPV-vaccinatie laten een positief beeld zien.

Welke ontwikkelingen zijn er binnen het RVP?

2018

 
2019 
 
 

2020

De meningokokken C-vaccinatie voor zuigelingen is vervangen door de meningokokken ACWY-
vaccinatie.

Naar verwachting wordt eind 2019 de maternale kinkhoestvaccinatie geïmplementeerd via de JGZ 
(kinkhoestvaccinatie voor zwangeren).
Het rota-virusvaccinatie voor bepaalde doelgroepen wordt ingevoerd via de JGZ (prematuren, kinderen 
met laag geboortegewicht en/of aangeboren afwijkingen).

Invoering van meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen.

In 2018 en 2019 worden alle 14- t/m 18-jarigen door de JGZ uitgenodigd voor de meningokokken ACWY-
vaccinatie. (Dit is een landelijke maatregel.)

1 

2

3

4

VNG, Handreiking - Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met 
afspraken over de Jeugdgezondheidszorg
RIVM, artikel website - Geen verdere afname vaccinatiegraad
Rijksoverheid, kamerstuk - Verder met vaccineren
RIVM, publicatie - Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017 

Bronnen

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DKTP Hib Hep B Pneu BMR Men C DKTP
kleuters
(cohort
2012)

DTP
(cohort
2007)

BMR
(cohort
2007)

HPV
meisjes
(cohort
2003)

Vaccinatiegraad verslagjaar 2018

Landelijk 2018 Friesland 2018

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/handreiking_rvp20171017.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/handreiking_rvp20171017.pdf
https://www.rivm.nl/nieuws/geen-verdere-afname-vaccinatiegraad
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren
https://www.rivm.nl/publicaties/vaccinatiegraad-en-jaarverslag-rijksvaccinatieprogramma-nederland-2017?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=RVP+Nieuws
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Onderwerp Benoemen lid Agendacommissie Gezondheid 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder H. Broekhuizen 

Auteur M. de Graaf 

Bijlagen 1. GEEN 

Vergaderdatum 19-06-2019 

Agendapunt 4 

 

Conceptbesluit 

1. Overeenkomstig de voordracht van RMC Noord mevrouw B. Tol te benoemen tot lid van de 

Agendacommissie Gezondheid. 

 
Inleiding 

Door het vertrek van de heer Maasbommel is er een vacature ontstaan voor een lid van de 

Agendacommissie Gezondheid. In de vergadering van 14 februari 2019 is door de Bestuurscommissie 

besloten om de RMC regio Noord te vragen te komen met een voordracht voor een lid. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben de leden uit RMC regio Noord de Agendacommissie laten weten de 

wethouder van gemeente Waadhoeke, mevrouw B. Tol, voor te dragen voor benoeming in 

Agendacommissie Gezondheid. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 
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Onderwerp Benoemen lid Auditcommissie 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder H. Broekhuizen 

Auteur M. de Graaf 

Bijlagen 1. GEEN 

Vergaderdatum 19-06-2019 

Agendapunt 5 

 

Conceptbesluit 

1. De heer J.D. de Vries te benoemen tot lid van de Auditcommissie 

 
Inleiding 

Door het vertrek van de heer Durksz is er een vacature ontstaan voor een lid van de Auditcommissie. In 

de vergadering van 6 juni 2019 is door de Agendacommissie gezondheid gezocht naar geschikte 

kandidaten. Voor lidmaatschap van de auditcommissie is het wenselijk dat de kandidaat affiniteit heeft 

met planning en control en financiën. De heer J.D. de Vries heeft aangegeven beschikbaar te zijn om 

zitting te nemen in de Auditcommissie. De Bestuurscommissie gezondheid wordt met dit voorstel 

gevraagd om de kandidatuur van de heer de Vries te ondersteunen en te besluiten om hem te benoemen 

tot lid van de Auditcommissie. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 



Overzicht zienswijzen Jaarrekening 2017, Eerste begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019

(zienswijzeperiode sluit op 13 juni 2018)

Naam Gemeente Datum besluitvorming raad Besluit van de raad

Gemeente Achtkarspelen 31 mei 2018 Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Ameland Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Dantumadiel

DDFK gezamenlijk 16 mei 

daarna afzonderlijk raad ... mei Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Dongeradeel

DDFK gezamenlijk 16 mei 

daarna afzonderlijk raad 31 

mei Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Ferwerderadiel

DDFK gezamenlijk 16 mei 

daarna afzonderlijk raad 17 

mei Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Harlingen 13 juni 208 Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Heerenveen 28 mei 2018 Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Kollumerland

DDFK gezamenlijk 16 mei 

daarna afzonderlijk raad 31 

mei Stemmen in met de stukken. 

Gemeente Leeuwarden Zienswijze jaarrekening en 2e begrotingswijziging 2018

Gemeente Ooststellingwerf

19 juni? Stemmen in met de stukken met een aantal reacties bij 

de jaarrekening 2017 en de begroting 2019

Gemeente Opsterland

Stemmen in met de stukken met 2 kanttekeningen bij de 

begroting 2019

Gemeente Schiermonnikoog

Gemeente De Fryske Marren 30 mei 2018

Geen zienswijze in te dienen begroting 2019 en 

begrotingswijziging 2018. Zienswijze egalisatiereserve te 

splitsen per programma

Gemeente Smallingerland 22 mei 2018 Stemmen in met de stukken.

Gemeente Súdwest Fryslân 14 juni 2018 Stemmen in met de stukken.

Gemeente Terschelling 22 mei 2018 Stemmen in met de stukken.

Gemeente Tytsjerksteradiel 17 mei 2018 Stemmen in met de stukken.

Gemeente Vlieland Stemmen in met de stukken.

Gemeente Waadhoeke 14 juni 2018 Stemmen in met de stukken.

Gemeente Weststellingwerf 4 juni 2018 Zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018

Samenvatting Besluit aantal gemeenten

Zienwijze/ opmerkingen 5

Geen zienswijze/instemmen 15

Totaal 20



Overzicht zienswijzen Jaarrekening 2018, Eerste begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020

(zienswijzeperiode sluit op 12 juni 2019)

Naam Gemeente Datum besluitvorming raad Voorstel college aan raad

Achtkarspelen 6 juni 2019 geen zienswijze

Ameland

Dantumadiel 28 mei 2019 geen zienswijze

De Fryske Marren 12 juni 2019 geen zienswijze

Harlingen 22 mei 2019 geen zienswijze

Heerenveen 20 mei 2019 geen zienswijze

Leeuwarden 22 mei 2019 geen zienswijze

Noardeast-Fryslân 22 mei 2019 geen zienswijze

Ooststellingwerf 18 juni 2019 geen zienswijze

Opsterland 13 mei 2019 geen zienswijze

Schiermonnikoog 21 mei 2019 geen zienswijze

Smallingerland 11 juni 2019 / 25 juni geen zienswijze

Súdwest-Fryslân 6 juni 2019 geen zienswijze

Terschelling 28 mei 2019 geen zienswijze

Tytsjerksteradiel 16 mei 2019 geen zienswijze

Vlieland 27 mei 2019 geen zienswijze

Waadhoeke 27 mei (later!)

Weststellingwerf 13 mei 2019 geen zienswijze



Overzicht zienswijzen Jaarrekening 2018, Eerste begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020

Besluit van de raad

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze

geen zienswijze
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Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2019 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder De heer Broekhuizen 

Auteur Anneree Julianus 

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2019 

Vergaderdatum 19 juni 2019 

Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Gezondheid 

conform bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2019. 

 
Inleiding 

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het 

algemeen bestuur. Liggen we nog op koers om de afgesproken resultaten te behalen? En geven we 

daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?  

 

Het eerste verantwoordingsmoment staat voor de deur. Daarvoor is een concept bestuursrapportage 

opgesteld. Deze wordt 24 juni behandeld in het dagelijks bestuur, om vervolgens op de agenda te komen 

van het algemeen bestuur op 10 juli. 

 

Behandeling agendacommissie 

De bestuursrapportage is in de agendacommissie gezondheid besproken. Daarbij is besloten om de 

bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie gezondheid op 19 juni.  

 
Beoogd effect 

Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen 

 
 
Argumenten 

1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar 

controlerende rol uit te voeren 

Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen 
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oefenen, vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de 

begroting opgenomen doelen.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

Geen 

 
Financiële consequenties 

De eerste bestuursrapportage gaat ervan uit dat het resultaat voor 2019 uit komt op een negatief saldo 

van € 317.000, opgebouwd uit € 48.000 voor Crisisbeheersing en € 269.000 bij het programma 

Organisatie. Het voorlopig resultaat voor onderdeel gezondheid is nihil.  

 

De Agendacommissie Gezondheid maakt zich zorgen over het geprognosticeerde tekort bij het 

programma Organisatie. De voorkeur van de Agendacommissie Gezondheid is om zaken goed te 

organiseren, zodat we de komende tijd vooruit kunnen. Gemeenten leggen taken neer bij GGD Fyslân en 

hebben daarbij ook de verantwoordelijkheid om hiervoor een sterke organisatie in te richten. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: 

 

Al geweest: 

Agendacommissie veiligheid – 6 juni, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing 

Agendacommissie gezondheid – 6 juni, programma Gezondheid 

Auditcommissie – 17 juni, gehele bestuursrapportage 

 

Nog volgend: 

Bestuurscommissie veiligheid – 20 juni, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing 

Dagelijks Bestuur –  24 juni gehele bestuursrapportage 

Algemeen bestuur – 10 juli gehele bestuursrapportage 

 

 
Communicatie 

Voorlopig geen. 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 
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Bestuursrapportage 
Januari - april 2019 

 

1. Inleiding 
 

Tweemaal per jaar legt het dagelijks bestuur tussentijds verantwoording af over de in de begroting 

geformuleerde doelstellingen, en de daaraan gekoppelde middelen. Logischerwijs gaat deze eerste 

bestuursrapportage van 2019 over de stand van zaken van de resultaten van de begroting 2019. Echter, 

na vaststelling van de begroting 2019 zijn de meerjarenbeleidsplannen van Veiligheidsregio Fryslân  

vastgesteld. In de begroting 2020 zijn deze al vertaald naar resultaten voor dat jaar. Via deze 

bestuursrapportage vindt ook de vertaling van deze koersbepalende beleidsplannen naar 2019 plaats.  

 

Goed om te vermelden is dat bij het opstellen van de bestuursrapportage er nog geen definitieve 

besluitvorming had plaatsgevonden over de eerste begrotingswijziging van 2019. Omdat de 

besluitvorming over de begrotingswijziging en de bestuursrapportage in dezelfde vergadering 

plaatsvindt, is deze bestuursrapportage geschreven vanuit het uitgangspunt dat de begrotingswijziging 

wordt vastgesteld. Mocht de begrotingswijziging gewijzigd worden vastgesteld, dan leidt dit tot 

aanpassingen en komen we daar in de tweede bestuursrapportage op terug. 

 

Programma overstijgende onderwerpen 

Een aantal thema’s speelt in meerdere of alle kolommen. Verantwoording over de stand van zaken van 

deze onderwerpen vindt hier plaats. 

 

Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 raakt ook Veiligheidsregio Fryslân. Enerzijds als 

veiligheids- en gezondheidsdienst van uw gemeente. Zo voeren wij in opdracht van het 

samenwerkingsverband De Friese Aanpak de zogenaamde omgevingslabs uit. De uitkomsten van deze 

labs kunt u als gemeente gebruiken bij het opstellen van uw omgevingsvisie. Ook merken wij nu al een 

stijging van adviesaanvragen vanuit gemeenten, vooral als het gaat om gezondheidsimpact.  

 

Anderzijds heeft de Omgevingswet ook impact op onze interne bedrijfsvoering. Het vraagt scholing van 

medewerkers, om gemeenten volgens de geest van de wet goed te kunnen adviseren. Ook moeten 

processen anders ingericht te worden om aan de eisen van de wet te kunnen voldoen. De grootste 

wijziging zit vermoedelijk op de aanschaf en inrichting van een nieuw systeem. Ons huidige 

adviseringsprogramma lijkt niet te voldoen aan de eisen. Mocht dit inderdaad zo blijken te zijn, dan moet 

een aanvullend systeem aangeschaft en ingericht worden. Dit brengt extra lasten met zich mee. 

Besluitvorming hierover vindt plaats in het derde kwartaal van 2019. 

 

Wnra 

De invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren heeft voor onduidelijkheid gezorgd 

voor de werking van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van gemeenschappelijke regelingen. Als 

gemeenschappelijke regeling zijn wij geen lid van de VNG en daarmee geen cao-partij voor de nieuwe 

cao gemeente. Het systeem dat voorheen wel kon, past niet in het private systeem en zorgt voor 

juridische risico’s. De VNG heeft daarom besloten een werkgeversvereniging op te richten voor 

Gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Deze gemeenschappelijke regelingen worden door de 

werkgeversvereniging cao-partij en kunnen hierdoor de medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden 

blijven bieden als in de cao-gemeente. De uitwerking hiervan volgt na de zomer. 
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Zorg en Veiligheid / Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) 

Naar aanleiding van de bestuurlijke bijeenkomst over zorg en veilig eind 2015 is aan de Veiligheidsregio 

Fryslân gevraagd om gedurende twee jaar een coördinatiepunt in te richten. Doel van dit 

coördinatiepunt is de AVE aanpak in de hele regio te implementeren door de samenwerking binnen en 

tussen gemeenten te faciliteren. De borging van het werken met de AVE lijkt beter bij de GGD te kunnen 

worden belegd. De GGD zit vanuit haar huidige (oggz) taken dichterbij de doelgroep welke zijn 

ondergebracht in de portefeuille zorg en veiligheid van de GGD. Hier kan de AVE ook ondergebracht 

worden. Besluitvorming hierover vindt plaats in het vierde kwartaal van 2019. 

 

Great place to work 

Veiligheidsregio Fryslân heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om in 2020 een Great Place to Work te 

worden. De eerste meting heeft begin 2019 plaats gevonden, met een buitengewoon resultaat: 

Veiligheidsregio Fryslân heeft het certificaat Great Place to Work verdiend. Het gebeurt zelden dat het 

certificaat bij de eerste meting al wordt uitgereikt, waardoor we extra trots zijn op deze prestatie. 

Ondertussen biedt de meting nog wel voldoende aanknopingspunten om ons personeelsbeleid nog 

verder te verbeteren. 

 

Financiële afwijkingen 

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de begroting 2019 na eerste wijziging. De 

begroting is gelijktijdig met de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 voor zienswijze voorgelegd aan 

gemeenten. De voorzichtige eerste prognose van het operationele resultaat voor 2019 komt uit op 

€ 317.000 negatief,  opgebouwd uit € 48.000 voor Crisisbeheersing en € 269.000 bij het programma 

Organisatie. De achtergrond van deze bedragen wordt toegelicht in de betreffende programma’s. 

 

Cao/ABP 

In de begroting 2019 (na eerste wijziging) is ruimte ingebouwd voor een stijging van de loonkosten van 

3,4% als gevolg van een nog vast te stellen nieuwe cao en stijging van de sociale premies. In de 

begroting is daarvan 0,8% opgenomen voor de reeds gestegen sociale premies. Het restant van 2,6% is 

beschikbaar om een naderende cao-stijging op te kunnen vangen. Indien de cao meer stijgt zal dit niet 

binnen de begroting opgevangen kunnen worden en leidt dat derhalve tot een risico van € 420.000 voor 

elke procent boven de 2,6% stijging. 
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2. Programma Gezondheid 
 

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 

Op basis van de realisatie tot nu toe wordt er voor 2019 een financieel resultaat van nihil 

geprognosticeerd. De uitvoering van de JGZ (incl. programma JGZ 3.0) leidt tot een verwacht nadelig 

saldo van afgerond € 200.000 conform bestuurlijke afspraken. Met herprioritering in het 

opleidingsbudget ten gunste van opleidingen JGZ 3.0 en bijsturen gedurende het jaar verwachten we 

binnen begroting te kunnen afronden. 

 

Inhoudelijk worden de reguliere werkzaamheden conform planning uitgevoerd. 

 

Ontwikkelingen en risico’s die kunnen leiden tot afwijkingen 

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De 

implementatie van deze vernieuwde privacy wetgeving vraagt de nodige inzet van onze organisatie.  

Voor de meeste productgroepen is dit afgerond of in afronding. Voor JGZ heeft dit effect op een groot 

aantal processen en producten. Om dit goed te kunnen regelen is een projectgroep gestart. De 

hoofddoelstelling van dit project is om ervoor te zorgen dat de productgroep JGZ van de GGD “AVG 

Proof” is per 1 januari 2020.   

 

Arbeidsmarktproblematiek: 

Recent is een analyse van de arbeidsmarkt uitgevoerd. Uit deze analyse bleek met name een krapte op 

de arbeidsmarkt voor de beroepsgroepen artsen en verpleegkundigen. De verwachte uitstroom door 

vergrijzing van deze beroepsgroepen levert dan ook problemen in de toekomst. Verder blijkt uit de 

analyse dat het grootste deel van de genoemde beroepsgroepen niet actief op zoek is naar ander werk. 

Dit vraagt een passende wervingsstrategie. 

 

Stand van zaken overige resultaten en indicatoren  

 

In de vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid van 15 november 2018 is het 

meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 vastgesteld. Daarnaast zijn in dezelfde vergadering de bijbehorende 

indicatoren vastgesteld. Hieronder vindt u terugkoppeling op de op dit moment bestuurlijk relevante 

onderwerpen, onder de in het meerjarenbeleidsplan vastgestelde thema’s: 

 

Leefstijl en vitaliteit 

 

Kansrijke start 

Het actieprogramma Kansrijke Start geeft onder meer aan dat er lokale/regionale coalities gevormd 

moeten worden. Een coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het 

medische en sociale domein. Vanuit verschillende kanten (o.a. de vergadering van de vorige 

bestuurscommissie, een GIDS-bijeenkomst, een overleg Nu niet Zwanger) is gevraagd om een 

gezamenlijke startverkenning. Deze startverkenning zal in mei plaatsvinden. 

 

Nuchtere Fries 

Vorig jaar is besloten om het programma Nuchtere Fries te continueren. Inmiddels is gestart met een 

nalevingsonderzoek. Resultaten van dit onderzoek moeten input leveren voor de verdere concrete 

invulling van dit programma. Wanneer de uitkomsten bekend zijn zullen deze worden gedeeld met de 

bestuurscommissie. 
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Rookvrije generatie 

De projectleiders zijn inmiddels gestart met het programma. Het zogenaamde ‘Bestuursdiner’ wordt, in 

overleg met ketenpartners, omgevormd naar een ander event. De StopMetRoken coaches  zijn gestart 

met coaching. De verwachting is dat in de maand mei alle consultatiebureaulocaties rookvrij zijn. 

Daarmee voldoen we aan de wettelijke eis. 

 

Van Nationaal Preventieakkoord naar een samenhangende preventieaanpak in Friesland 

In 2018 is het Nationaal preventieakkoord (NPA) gesloten. In Friesland zijn de onderwerpen van het 

preventieakkoord vooral belegd in de programma’s Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries en Rookvrije 

generatie. 

Verschillende gemeenten hebben ons gevraagd om samen met gemeenten en ketenpartners te 

onderzoeken of en hoe we tot een meer samenhangende preventieaanpak kunnen komen, waarbij de 

levensloop leidend is. Daarbij gaat het in ieder geval om meer integratie van de drie genoemde 

programma’s, maar waarschijnlijk  ook met GIDS, kansrijke start, fysieke leefomgeving en Vitale Regio. 

Verder hopen we een verbinding te leggen met het Sportakkoord c.q  Fries Beweegakkoord en met 

verdere implementatie van Positieve gezondheid.  

Naar verwachting presenteren we een voorstel voor “het Friese NPA”  aan de bestuurscommissie in de 

tweede helft van 2019. 

 

Lokale leefwereld 

 

JGZ 3.0  

Het programma ligt op koers. Het programma loopt binnen het financieel kader, zoals dat bestuurlijk 

voor het programma JGZ 3.0 is vastgesteld. 

Momenteel wordt vooral gewerkt aan het ondersteunen en verder op gang brengen van pilots rondom 

de vijf programmathema’s: behoeftegericht werken, digitalisering, netwerken, taakherziening en 

werkomgeving. Een voorbeeld hiervan is SPARK, een triagemodel waarmee risicoschattingen kunnen 

worden gemaakt waarmee je zorg meer op maat zou kunnen leveren. 

In de winter hebben twee goed bezochte (>225 deelnemers) bijeenkomsten voor medewerkers  

plaatsgevonden. Binnen het programma loopt een onderzoeklijn; er worden op dit moment drie 

onderzoeken uitgevoerd. 

 

Gezonde leefomgeving 

 

Rijksvaccinatieprogramma 

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Jeugdgezondheidszorg is daarbij de uitvoerende organisatie. Dit 

betekent dat gemeenten naast de bekostiging ook verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de 

uitvoering en de resultaten daarvan. Voor dit doel stelt het RIVM rapportages beschikbaar. Daarnaast 

informeert de GGD de gemeenten periodiek.  

 

De dalende vaccinatiegraad is landelijk een groot probleem en daarmee ook zeker een punt van 

aandacht in Friesland. De meest recente vaccinatiegraad cijfers laten zien dat dat we momenteel iets 

boven de landelijke vaccinatiegraad zitten, met uitzondering van de HPV-vaccinatie. 

De cijfers geven geen aanleiding tot specifieke maatregelen, we continueren het huidige provinciale 

beleid van de GGD en volgen de landelijke ontwikkelingen en anticiperen hierop. Binnen het beleid is 

wel  meer aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel, waardoor we ‘informed 

consent’ kunnen uitvoeren. Daarnaast voeren we een proactief persbeleid.  

 

Er is een procescoördinator RVP aangesteld, die naast het implementeren van de vele veranderingen 

ook aan de slag gaat met een aanpak op de dalende vaccinatiegraad.  
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De nieuwe cijfers over verslagjaar 2018 verwachten wij in juni 2019. Deze zullen wij in de 

daaropvolgende maanden analyseren en voorzien van duiding. Naar verwachting kunnen deze medio 

oktober 2019 worden teruggekoppeld naar en besproken met de beleidsambtenaren van de gemeenten. 

 

Uitbraakmaatregel Meningokokken W 

In het kader van de uitbraakmaatregel Meningokokken W worden in totaal 34.000 jongeren opgeroepen, 

waarvan  ruim 19.000 in de afgelopen maanden maart en april. De cijfers laten een opkomstpercentage 

zien van ruim 86,4%. De organisatie en samenwerking met de gemeenten is goed verlopen.  

Het definitieve budget voor de campagne is nog niet bekend, hierover worden nog onderhandelingen 

gevoerd door GGDGHOR met het ministerie. Het reguliere tarief voor groepsvaccinaties van € 18,36 

werd door verschillende GGD-en als te laag ingeschat. 

De verwachting is dat wij de campagne binnen het beschikbare budget kunnen uitvoeren. 

 

Oplevering bouwsteen gezondheid 

Vorig jaar besloot de stuurgroep van De Friese Aanpak om Veiligheidsregio Fryslân twee aanvullende 

labs binnen Omgevingslab Fryslân te laten organiseren. Om invulling te geven aan deze opdracht is 

daarom door de brandweer een lab Veiligheid ingericht en door de GGD een lab Gezondheid. Het lab 

Gezondheid heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Met input uit alle labs is vervolgens de 

bouwsteen Gezondheid ontwikkeld. De bouwsteen is getoetst bij diverse klankbordgroepen en wordt in 

september bestuurlijk opgeleverd. 

 

Zorg en veiligheid 

 

Personen Met Verward Gedrag 

De uitkomst van de eerste verkenning rondom de mogelijke regievoering van de Friese aanpak 

personen met verward gedrag van Sociaal Domein Fryslân (SDF) naar GGD Fryslân, heeft geleid tot 

uitstel. Er is op dit moment nog te veel onduidelijkheid over inhoudelijke werkzaamheden die 

overgedragen zouden kunnen worden en de daarmee gemoeide financiën. Afgesproken is dat we dit 

komend jaar verder gaan verkennen, met als doel om in 2020 met een voorstel te komen. 

 

Wijk GGD ’ers 

Momenteel is er een Wijk GGD ‘er werkzaam namens de GGD. Daarnaast hebben de gemeenten 

Smallingerland en Achtkarspelen gebruik gemaakt van de subsidieregeling van het CCV voor de Wijk 

GGD ‘er maar bij de invulling geen gebruik gemaakt van de GGD zelf. Wel levert de GGD een coach 

aan de gemeente Achtkarspelen. Komende maanden gaan we in gesprek met een aantal gemeenten 

om planvorming voor de Wijk GGD ’er te maken. 

 

Overige ontwikkelingen 

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) 

Na het bestuurlijk fiat is het coördinatorschap bij twee personen neergelegd. Zij hebben een 

onderzoekprogramma opgesteld, waarbinnen momenteel 11 onderzoeken lopen. 

Veel inzet wordt gedaan op de realisatie van de samenwerking met de Aletta Jacobs School of Public 

Health (AJSPH), een spin off van de RuG en het UMCG, onder de naam Aletta Fryslân, die op de 

University Campus Fryslân zal worden gevestigd. In overleg tussen AWPG en AJSPH wordt synergie op 

de onderzoekagenda gezocht. Gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een onderzoekminor die in september 

2019 zal starten. 

De eerste fase van het project Healthy Living Lab (HLL), gericht op de fysieke omgeving in relatie tot 

gezondheid, wordt binnenkort afgesloten. Besloten is geen aanvraag voor een tweede fase in te dienen. 

Momenteel wordt overleg tussen betrokken partijen voorbereid om tot een goede afsluiting te komen. 
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Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) 

De PGA JGZ wordt door het COA in de zomer landelijk aanbesteed. Uiterlijk in september is bekend of 

de GGD deze taak zal blijven uitvoeren. Wanneer deze taak elders belegd wordt, heeft dit effect op de 

continuïteit van zorg. Wij zullen onze werkprocessen hierop moeten aanpassen. Dit kan voor de 

gemeenten nadelige effecten hebben. 

 

 

 

3. Investeringskredieten   
 

  

 

Toelichting  

De uitputting van de investeringsbegroting zoals deze in de eerste begrotingswijziging 2019 is 
vastgesteld loopt conform begroting.  
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Reserves en voorzieningen  
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Bijlage 1. Begroting inclusief begrotingswijzigingen 

 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma Gezondheid

   Pijler 1 12.777.190 140.947 12.636.243 726.029 726.029 13.503.219 140.947 13.362.272

   Pijler 2 8.455.453 2.682.025 5.773.428 0 8.455.453 2.682.025 5.773.428

   Pijler 3 1.022.946 572.456 450.490 0 1.022.946 572.456 450.490

   Pijler 4 1.178.035 1.178.035 0 0 1.178.035 1.178.035 0

Bijdrage programma Gezondheid 18.800.161 -18.800.161 0 0 18.800.161 -18.800.161 

   Reservemutaties Gezondheid 100.000 160.000 726.029 -726.029 100.000 886.029 -786.029 

Totaal programma GGD 23.533.624 23.533.624 0 726.029 726.029 0 24.259.653 24.259.653 0

Programma Crisisbeheersing

   Producten Crisisbeheersing 4.170.171 188.203 3.981.968 62.276 62.276 4.232.447 188.203 4.044.244

   BDUR 2.726.868 -2.726.868 0 0 2.726.868 -2.726.868 

Bijdrage programma Crisis 1.255.100 -1.255.100 0 0 1.255.100 -1.255.100 

   Reservemutaties Crisis 0 62.276 -62.276 0 62.276 -62.276 

Totaal programma Crisis 4.170.171 4.170.171 0 62.276 62.276 0 4.232.447 4.232.447 0

Programma Brandweer

   Producten Brandweer 33.906.974 1.241.321 32.665.653 -31.054 -31.054 33.875.920 1.241.321 32.634.599

   BDUR 5.064.183 -5.064.183 0 0 5.064.183 -5.064.183 

Bijdrage programma Brandweer 27.601.470 -27.601.470 0 0 27.601.470 -27.601.470 

   Reservemutaties Brandweer 0 -31.054 31.054 0 -31.054 31.054

Totaal programma Brandweer 33.906.974 33.906.974 0 -31.054 -31.054 0 33.875.920 33.875.920 0

Programma Organisatie

   Producten Organisatie 12.321.725 183.347 12.138.378 349.750 349.750 12.671.475 183.347 12.488.128

   Reservemutaties Organisatie 16.500 -16.500 349.750 -349.750 0 366.250 -366.250 

Bijdrage programma Organisatie 12.121.878 -12.121.878 0 0 12.121.878 -12.121.878 

Totaal programma Organisatie 12.321.725 12.321.725 0 349.750 349.750 0 12.671.475 12.671.475 0

Eindtotaal 73.932.494 73.932.494 0 1.107.000 1.107.000 0 75.039.495 75.039.495 0

 primitieve begroting 2019 1e bestuurlijke wijziging 2019 saldo na 1e wijziging 2019
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O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 

 

Onderwerp Operatie Doorlichting Begroting 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Hans Broekhuizen 

Auteur Margreet de Graaf 

Bijlagen 1. GEEN 

Vergaderdatum 19-06-2019 

Agendapunt 8 

 

Kennisnemen van 

Operatie Doorlichting Begroting 

 
Inleiding 

Veiligheidsregio Fryslân werkt met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen 

bestuur bestuurt de organisatie op hoofdlijnen, terwijl dagelijks bestuur en de directie zich richten op de 

uitwerking van deze hoofdlijnen. Oftewel, het algemeen bestuur gaat over het ‘wat’ en het dagelijks 

bestuur over het ‘hoe’. Het is echter niet wenselijk om deze scheiding te strikt te handhaven.  

 

Vandaar dat bestuurlijk de toezegging is gedaan om de begroting te beoordelen op de mate waarin deze 

financieel gezien realistisch is opgesteld. Waar zit ruimte in budgetten? En welke budgetten zijn 

structureel te laag begroot? Bestuurlijk is afgesproken om deze exercitie driejaarlijks uit te laten voeren. 

Drie jaar terug is deze operatie voor het eerst uitgevoerd, destijds onder de titel van Operatie Stofkam. 

Logischerwijs staat dit jaar een nieuwe operatie op de rol. Op 7 maart heeft het algemeen bestuur de 

opdracht hiertoe gegeven aan de portefeuillehouder Financiën (uitvoering) en de auditcommissie (toetsen 

op inhoud en proces). 

 

Via deze oplegnotitie wordt de bestuurscommissie geïnformeerd over dit besluit en de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de uitvoering hiervan. 

 
Kernboodschap 

Naamwijziging 

Gelet op de ervaring van drie jaar terug dekt Operatie Stofkam niet zozeer de lading. Operatie Stofkam 

wekt de verwachting dat er alleen gezocht wordt naar budgetten waar ruimte in zit. In werkelijkheid blijken 

deze vaak gebruikt te worden om andere budgetten met tekorten te compenseren. Voor een goede 

begroting is het van belang om naar beide kanten te kijken, en zo de begroting kritisch door te lichten. 

Vandaar dat het algemeen bestuur heeft besloten om de naam te wijzigen in Operatie Doorlichting 

Begroting. 
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Opdrachtnemer  

Drie jaar terug werd de opdracht onder aansturing van de portefeuillehouder Financiën in nauwe 

samenwerking met de auditcommissie uitgevoerd. Deze werkwijze beviel goed, en daarom willen we ook 

nu met deze structuur gaan werken. Dit houdt in dat de huidige portefeuillehouder Financiën in het 

dagelijks bestuur, Jeroen Gebben, opdrachtnemer is. De auditcommissie toetst de uitkomsten op proces 

en inhoud.  

 

Uitvoering 

De uitvoering van Operatie Doorlichting Begroting is thematisch. Denk aan thema’s als de 

begrotingswijzigingen van de afgelopen drie jaar, investeringen of inkoop en aanbesteding. Deze worden 

kritisch doorgelicht om te kijken of de budgetten realistisch zijn geraamd. De portefeuillehouder Financiën 

doet hiervoor een eerste opzet aan de auditcommissie op 17 juni.  

 

Na bespreking in de auditcommissie worden deze thema’s onder aansturing van de portefeuillehouder 

Financiën doorgelicht. De resultaten hiervan worden in september voorgelegd aan de auditcommissie. Op 

9 oktober vindt de definitieve vaststelling van de resultaten vast in de auditcommissie, waarna de 

uitkomsten gepresenteerd worden aan het bestuur, tegelijkertijd met de kaderbrief. 

 

Kanttekeningen 

Het consciëntieus meten van efficiëntie vindt plaats door het in beeld brengen van alle processen, het 

benoemen van normen voor die processen op het gebied van bijvoorbeeld doorlooptijd en kostprijs en het 

vervolgens monitoren van deze processen. Dit is een intensief traject, wat pas over minimaal een jaar tot 

resultaat leidt. Een financiële analyse van de begroting geeft een minder nauwkeurig beeld, maar wel 

voldoende om tot een oordeel te komen. Vandaar dat ervoor is gekozen om de werkwijze gelijk te houden 

aan die van drie jaar terug. 

 

Daarnaast wordt er in het traject geen gebruik gemaakt van de expertise van financiële ambtenaren. 

Echter, doordat het hier een opdracht van het algemeen bestuur betreft, is het gewenst dat de uitvoerders 

goed in staat zijn om recht te doen aan bestuurlijke belangen. Vandaar dat de portefeuillehouder 

Financiën in combinatie met de auditcommissie de meest geschikte spelers zijn om deze opdracht uit te 

voeren. 

 
Consequenties 

De resultaten van Operatie Doorlichting Begroting worden opgenomen in de kaderbrief 2021. 

 
Communicatie 

De bestuurscommissie wordt mondeling geïnformeerd over de stand van zaken in de vergadering van 3 

oktober. De definitieve resultaten komen in de vergadering van 14 november, samen met de kaderbrief 

2021. 
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Achtergronddocument	bij	de	Bouwsteen	Gezondheid	in	Omgevingsvisie	

 

 

 

 
 

Inleiding 
 

De Friese gemeenten, provincie en Wetterskip zijn begin 2017 met De Friese Aanpak een samenwerking gestart om in verschillende omgevingslabs vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet te komen tot bouwstenen voor 

de Friese omgevingsvisies. Alle resultaten die tot dusverre in de vorm van bouwstenen zijn opgeleverd, zijn beschikbaar op de website www.omgevingslab.frl. Dit achtergronddocument is onderdeel van de bouwsteen Gezondheid. Het 

beschrijft de relevante trends en ontwikkelingen in de Friese bevolking en de leefomgeving die verband houden met de (volks)gezondheid. 

 

Aanpak 

Om te komen tot deze inventarisatie is in het omgevingslab Gezondheid voortgebouwd op de reeds opgeleverde bouwstenen binnen De Friese Aanpak aan de hand van de volgende systematiek: 

 

Kennisdocumenten Platteland (buitengebied) Steden en dorpen (bebouwd gebied) Mobiliteit 

Brondocument algemeen • Kennisdocument Trends & ontwikkelingen Friese leefomgeving, provincie Fryslân, 2017 http://omgevingslab.frl/downloads 

• Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân http://omgevingslab.frl/downloads/downloads-omgevingslab-gezondheid 

• Volksgezondheid Toekomst themaverkenning Nederland, bredere determinanten van gezondheid https://www.vtv2018.nl/themaverkenningen#themaverkenning-2  

• Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving GGD|GHOR Nederland, incl. contextdocumenten 

• Friese Klimaatatlas https://klimaatatlas.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=252834a5ca1f4d4b85d23001e87c60c0 

• Fries Sociaal Planbureau www.fsp.nl  

• Verslag expertsessies 'Gezond en veilig' en ‘Rijk en beleefbaar' http://omgevingslab.frl/downloads 

• Totaalopbrengst: het Integratielab http://omgevingslab.frl/totaalopbrengst#leefomgeving 

Brondocument specifiek • Downloads Omgevingslab Fries Platteland 

http://omgevingslab.frl/downloads/downloads-omgevingslab-fries-

platteland 

• Bouwsteen water voor de Omgevingsvisie van de provincie Fryslân 

http://omgevingslab.frl/downloads 

• Bouwsteen natuur voor de provinciale Omgevingsvisie 

http://omgevingslab.frl/downloads 

• Downloads Omgevingslab Steden en Dorpen 

http://omgevingslab.frl/downloads/downloads-omgevingslab-steden-en-

dorpen 

 

• Downloads Bouwstenen Duurzame Mobiliteit (onderzoek NHL Stenden 

studenten) http://omgevingslab.frl/downloads 

 

Analyse Platteland (buitengebied) Steden en dorpen (bebouwd gebied) Mobiliteit 

Relevante feiten, trends & 

ontwikkelingen 
   

Gezondheidseffecten en relaties 

met gezondheid; kansen & risico’s 
   

Issues & dilemma’s 

   

 

In dit document is alle verzamelde informatie uiteengezet. Daarbij is het onderscheid tussen buitengebied en bebouwd gebied weer losgelaten. Immers, dat wat op het platteland speelt, heeft ook effect op wat in dorpen en steden 

speelt en andersom. 
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Trends in bevolkingsopbouw en leefstijl	

Er zijn verschillende ontwikkelingen die zich afspelen onder de Friese bevolking. De leeftijdsopbouw van de Friese 

bevolking verandert en we zien trends in leefstijlen. Er zijn daarbij verschillen tussen dorpen en steden en tussen 

verschillende sociaaleconomische groepen. Hiermee verandert ook de manier waarop we onze levens willen 

inrichten en daarmee ook de woningbehoefte. 

 

Vergrijzing en minder jong  

Fryslân krijgt een bevolking met meer grijs en minder groen. Op het platteland en in kleine dorpen zien we deze 

vergrijzing en ontgroening sneller gebeuren dan in de stedelijke gebieden. Tot 2040 wordt er een stijging in de 

groep 65+’ers verwacht, terwijl er een daling is in het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. Binnen de groep 65+’ers 

is er ook een toename in het aantal 85+’ers en 95+’ers, een dubbele vergrijzing.  Deze veranderen hebben als 

gevolg dat meer mensen te maken kunnen krijgen met chronische aandoeningen en ouderdomsziekten. De 

meeste ouderdomsziekten zijn complex en vragen om een domein overstijgende aanpak, zoals bij dementie en 

depressie.  Er is een steeds succesvollere behandeling van sommige aandoeningen en deze beïnvloeden de 

kwaliteit van het leven van patiënten. Dit zijn een aantal redenen waarom de zorgvraag verandert. Er is niet alleen 

een behoefte aan formele zorg, zoals de eerste lijn, spoed en verpleeghuizen, maar ook aan informele zorg, zoals 

mantelzorg in de directe omgeving. Ook blijven er meer ouderen langer zelfstandig wonen, ook als er 

gezondheidsproblemen zijn. Inrichting van de omgeving kan bijdragen om hulp toegankelijker te maken, maar ook 

om welzijn te bevorderen. Zo is het behulpzaam voor mensen met dementie om de omgeving zo herkenbaar, 

overzichtelijk, duidelijk en ondersteunend mogelijk in te richten. De inrichting van leefomgeving is ook van belang 

op het moment dat de toename van ouderen resulteert in een verminderde mobiliteit en wanneer de actieradius 

kleiner wordt. Waakzaamheid op vereenzaming is dan een thema waarbij ook een domein overstijgende aanpak 

nodig is. Aantrekkelijk ingerichte plekken dragen bij aan het verminderen van de kans op eenzaamheid en stress 

gerelateerde klachten en dragen bij aan de fysieke fitheid, sociale cohesie en kwaliteit van leven.   

 

Gezondheidsverschillen in dorpen en steden 

We zien meer gezondheidsverschillen tussen mensen die in de stad wonen en op het platteland wonen. De 

Gezondheidsmonitor 19+ van GGD Fryslân (2012) laat zien dat mensen in stedelijke gebieden vaker een slecht 

ervaren gezondheid hebben (25%) dan mensen die in niet-stedelijke gebieden wonen (19%). Deze ervaren 

gezondheid is een samenvattende maat voor diverse gezondheidsaspecten, zoals de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, sociale contacten, het kunnen meedoen in de maatschappij en zingeving. Deze ervaren gezondheid 

blijkt een sterke voorspeller voor overlijden te zijn. Hoe beter iemand de eigen gezondheid ervaart, hoe kleiner de 

kans op vroegtijdig overlijden.  

 

Op het gebied van leefstijl wordt gezien dat de Friezen die in niet-stedelijk gebied wonen, vaker alcohol drinken en 

ook vaker te veel drinken. Er is hierbij een relatie met de bekende zuipketen. Een ander verschil tussen k dat in 

stedelijke gebieden er meer mensen zijn die lopend of fietsend naar hun werk gaan. In stedelijke gebieden gaat 

bijna de helft van de bewoners lopende of fietsend naar het werk. In niet-stedelijke gebieden is dit 37% en te 

verwachten is dat dit aantal verder zal afnemen. Er is bijvoorbeeld een dalend aantal basisscholen. Hierdoor 

moeten kinderen tussen 4-12 jaar moeten verder reizen om naar school te gaan, waardoor fietsen geen populaire 

optie meer is. 

 

Naar verwachting zullen de dorpen en kleine kernen krimpen in aantal inwoners en zal van groei alleen sprake zijn 

in de steden Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Als gevolg van krimp, vergrijzing en individualisering, 

zullen sociale problemen zoals eenzaamheid en depressie waarschijnlijk toenemen. In Fryslân is het aantal 

eenzame mensen gestegen van 37% in 2012 tot 42% in 2016. Het aantal mensen dat risico loopt op een depressie, 

is toegenomen van 35% in 2012 tot 39% in 2016. Deze mensen hebben ook vaker te maken met een beperking in 

mobiliteit en worden zij vaker gehinderd door hun gezondheid in sociale activiteiten. Deze ontwikkelingen zetten 

de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en vitaliteit in gebieden onder druk en vergroten de verschillen tussen regio’s. 

Dit zien we terug in het dalend aantal huisartsen in kleine kernen, waardoor medische zorg minder bereikbaar is.  

 

Leefstijl en beïnvloeding van de omgeving  

Ongezond gedrag, zoals roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde eetgewoonten, was in 2018 

verantwoordelijk voor 18,5% van de ziektelast, ruim 35.000 doden en 8,6 miljard aan zorguitgaven. Roken is hierbij 

de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte en leidt tot 20.000 doden en bedraagt 9,4% van de ziektelast. Daar 

opvolgend komen ongezonde eetgewoonten, alcoholgebruik en weinig bewegen. Op deze gebieden zijn er zowel 

gunstige als ongunstige toekomstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en meer mensen bewegen. Daar staat 

tegenover dat er in de toekomst meer mensen te zwaar zijn. De toename in overgewicht geldt voor alle 

leeftijdsgroepen vanaf achttien jaar. De leefomgeving draagt hieraan bij. In de afgelopen tientallen jaren is de 

leefomgeving veranderd richting een obesogene omgeving: een omgeving die mensen stimuleert om te veel en 

ongezond te eten en drinken en niet uitnodigt om te bewegen en te ontspannen. Daarnaast stelt de fysieke en 

sociale omgeving mensen bloot aan alcohol en tabak. De omgeving draagt (nog) niet uit dat ‘niet roken’ en ‘niet 

drinken’ de norm is.  

 

Sporten en spelen dragen niet alleen bij aan het bevorderen van de gezondheid. Sporten kan bijvoorbeeld ook 

samenwerking stimuleren en sociale samenhang bevorderen. Vanuit dat licht is sporten geen doel op zich. Wat 

daaraan kan bijdragen is door de sportagenda goed in beeld te brengen en sportaccommodaties multifunctioneel 

in te zetten, of bepaalde bestemmingen verbreden.  

 

De directe woon- en werkomgeving geeft ook niet altijd aanleiding tot (ongeorganiseerd) sporten, bewegen, 

ontspannen en spelen.  De zichtbaarheid van groen en speelplekken en de routes ernaartoe zijn niet altijd 

duidelijk. Door de infrastructuur waar stad en groen elkaar ontmoeten, te verbeteren, kunnen woonomgeving en 

natuur beter verbonden worden. Zo zijn er vaak wel voldoende paden in natuurgebieden, maar is de recreatieve 

infrastructuur naar de gebieden toe niet altijd even goed ontsloten. Door bijvoorbeeld veilige, verlichte fietspaden 

aan te leggen, wordt er gezorgd voor een verbeterde bereikbaarheid en ontsluiting van natuurgebieden, maar ook 

de publieke buitenruimte in de stad. 

 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen  

De gezondheidsontwikkelingen zijn niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde. Zo is het percentage rokers onder 

mensen met een lage sociaaleconomische status in 2040 bijna drie keer zo groot als onder mensen met een hoge 

sociaaleconomische status. Overgewicht neemt toe in alle sociaaleconomische groepen, maar ernstig overgewicht 

stijgt harder bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Mensen met een hoog inkomen hebben 

ongeveer veertien gezonde jaren meer dan mensen met een laag inkomen. Deze sociaaleconomische verschillen 

tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid dreigen groter te worden. Ook de aanwezigheid van een gezonde 

leefomgeving is ongelijk verdeeld. Kwetsbare groepen wonen op kwetsbare plekken. Meer drukte en geluid in de 

woonomgeving van deze kwetsbare groepen en kunnen leiden tot slaapverstoring en andere klachten. Psychische 

klachten zoals stress en mentale vermoeidheid kunnen leiden tot ziekte en de kans op chronische aandoeningen 

vergroten.  

 



 

  
 

3 

De veranderende samenleving zorgt ervoor dat de mogelijkheid om zelf regie te voeren over zorg en welzijn steeds 

belangrijker wordt. Vooral mensen met een stapeling van laag inkomen, lage opleiding, geen werk en 

gezondheidsbeperkingen hebben minder mogelijkheden tot zelfregie en minder keuzemogelijkheden om hun 

leven naar eigen wens in te richten. Het bevorderen van zelfregie bij kwetsbare mensen zal een belangrijk en 

complex beleidsthema worden.   

 

Veranderende woningbehoefte 

We hebben te maken met een veranderende woningbehoefte: er zijn meer eenpersoonshuishoudens, mensen 

wonen langer zelfstandig thuis en er is een behoefte aan functiemenging. Daarnaast zijn er door de 

energietransitie en klimaatverandering nieuwe eisen aan woningen. De bestaande woningvoorraad voldoet niet 

aan de (kwalitatieve) vraag. Er is een omschakeling nodig van monofunctioneel bouwen voor uitbreiding naar 

flexibel en multifunctioneel bouwen voor inbreiding. Oftewel het hergebruik van bestaande bebouwing en 

terreinen. Wat aantrekkelijk is, is afhankelijk van gebruikers en vereist maatwerk. Meer maatwerk in woonvormen 

afgestemd op de wensen van bewoners heeft positieve effecten, zoals meer welbevinden en zorgvoorzieningen op 

maat en in huis.  

 

Klimaatverandering en -adaptatie 

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Het beeld is dat we in Nederland steeds vaker te maken hebben met 

enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast 

en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Door klimaatverandering staat de natuur onder druk: 

wateroverlast, verdroging, verontreiniging, versnippering, verstoring en verschraling leiden ertoe dat soorten 

afnemen of soms verdwijnen. Klimaatverandering en zeespiegelstijging brengen de noodzaak van het 

meebewegen met wat het klimaat doet (klimaatadaptatie) en van de overgang naar een duurzame 

energievoorziening (energietransitie) en circulaire economie met zich mee. Hoe klimaatverandering voor Friesland 

daadwerkelijk gaat uitpakken, valt nog te bezien. Er kunnen meerdere scenario’s van toepassing zijn.  

 

Langere, drogere zomers  

Tijdens het zomerseizoen zoeken veel mensen het water op. Friesland een waterprovincie bij uitstek. Water is 

belangrijk voor vele functies: (water)recreatie, drinkwaterwinning, landbouw en natuur. Een toename van 

warmere en drogere zomers, zal deze behoefte niet doen verminderen. Bij toenemende toerisme en gebruik van 

deze waterrecreatieplaatsen, is er een verhoogd risico dat de waterkwaliteit minder wordt. Het verbeteren en 

behouden van een goede waterkwaliteit zal extra inspanningen vragen. Dit geldt voor de zwemwaterlocaties, waar 

aanvullende eisen gelden ten aanzien van blauwalgen en bacteriële verontreinigingen, maar ook voor ons 

oppervlaktewater dat gebruikt wordt om drinkwater te winnen. 

 

Langere perioden van hitte 

Bij toename van het aantal hitteperioden, is er extra aandacht nodig voor gevoelige groepen. Hitte treft in het 

bijzonder ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen die niet 

zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen of niet goed bereikbaar zijn. Gezien de demografische ontwikkelingen in 

Fryslân hebben de klimaatveranderingen grote invloed op de publieke gezondheid. Bij langdurige aanhoudende 

hitte kunnen mensen last hebben van minder comfort, slaapverstoring, gedragsverandering, verminderde 

productiviteit. Ook is er een verhoogd risico tot uitdroging en oververhitting. In de ergste gevallen kan men door 

hitte last krijgen van hartproblemen en/of luchtwegklachten en kan hitte leiden tot voortijdige sterfte. Mensen die 

medicatie, zoals diuretica, slikken moeten extra voorzichtig zijn en kunnen met hun arts overleggen of hitte 

gevolgen heeft voor het medicijnengebruik.  

 

Weersextremen  

Klimaatverandering breng met zich mee dat we in Nederland vaker hevige regenpieken en overlast van andere 

extreme weersomstandigheden krijgen. De inrichting van de leefomgeving speelt een belangrijke rol bij het 

opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Zo is bij hevige regenval in korte tijd veel waterafvoer nodig. 

Als het rioleringssysteem het extra water niet kan verwerken, is er een verhoogd risico op overstroming en 

bloostelling aan ziekmakende micro-organismen in het oppervlaktewater.  

 

Zachtere winters  

Zonder harde, strenge winter hebben bepaalde (nieuwe) soorten een hogere overlevingskans. Dit kan leiden tot 

een verandering in verhoudingen van plaagsoorten. Momenteel zien we dit al bij de muggen- en overlast door de 

eikenprocessierups in het midden en zuiden van het land. De grootte van deze plagen is de afgelopen jaren 

toegenomen. Exotische planten die voorheen niet in Nederland groeiden, kunnen ervoor zorgen dat het 

pollenseizoen langer duurt. Daarnaast kan het allergieënseizoen verschuiven als de zachtere winters ook korter 

duren en de lente vroeg begint. 

 

Leefomgeving en klimaatadaptatie 

De leefomgeving kan op zo’n manier ingericht worden waardoor overlast door weer en klimaat opgevangen 

kunnen worden.  Zowel groene ruimte in een meer stedelijke omgeving als de inrichting van het landschap hebben 

invloed.  

Groengebieden en met name bomen en wateroppervlakken spelen een grote rol in het verminderen van hitte-

stress. Op dit moment is er echter nog geen goede data beschikbaar om dit ook op kaart inzichtelijk te maken. Ook 

kunnen deze groengebieden ook een rol spelen bij het opvangen van overtollig water. Een groengebied met veel 

biodiversiteit kan helpen om natuurlijke vijanden van plaagsoorten aan te trekken.  

 

Daarnaast is natuur goed voor meer dan alleen klimaatbeheersing. Groen en water in de leefomgeving kunnen ook 

faciliterend zijn voor het aanzetten tot meer fysieke activiteit. Op deze manier kunnen groen en water een 

bijdrage leveren aan het verminderen van overgewicht en daarmee samenhangende ziektes, zoals diabetes en 

hart- en vaatziekten. Ontspanning en activiteiten in het groen en de nabijheid tot water verminderen chronische 

stress en concentratieproblemen, met een positief effect op gezondheid. Ook bevorderen meer groen en water in 

de leefomgeving mogelijkheden tot contact en daarmee de sociale samenhang.  

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van 

dier, natuur en mens. Een terugloop van biodiversiteit zullen wij wellicht niet direct, maar wel indirect merken. Het 

herstel van natuur kan langer duren dan nu. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel 

gemeenten nemen al hun maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 

40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, is daar ieders hulp van belang. 

 

Verduurzaming 

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie zijn ingrepen die op gespannen voet kunnen staan met 

bestaande elementen en structuren. Denk aan wind- en zonnevelden, plekken waar reststromen worden 

opgeslagen of geschikt gemaakt worden voor hergebruik, collectieve mestverwerking, teelt en winning van 
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biotische grondstoffen, de voedselproductie of waterstaatkundige werken. Deze ontwikkelingen zijn onderdeel 

van maatschappelijke discussies tussen diverse belangengroepen.  

 

Energietransitie en gezondheidseffecten 

De energietransitie en onze doelstellingen om CO2 neutraal te worden, brengen nieuwe problemen met zich mee.  

Als voorbeeld kan genoemd worden de onrust die oploopt bij het plaatsen van windmolens, zonnepaneelparken, 

warmtepompen, biovergisters, het gebruik van pellet kachels of andere manieren voor het opwekken van 

duurzame energie en warmte. Bewoners kunnen zich ongerust maken door en last krijgen van (laagfrequent) 

geluid, fijnstof, geur en veiligheidsrisico’s. Daarbij komt ook dat de kennisontwikkeling over de korte en lange 

termijn gezondheidseffecten van nieuwe energiebronnen en technologie, zoals bijvoorbeeld bij zendmasten, 

onvolledig is. Het is momenteel niet goed te voorzien welke biologische effecten daadwerkelijke 

gezondheidseffecten kunnen hebben. De onzekerheid die er in de wetenschap is, maakt dat er soms geen 

éénduidig antwoord gegeven kan worden, waardoor verwarring en onrust kunnen ontstaan. Risicoperceptie speelt 

hierbij een belangrijke rol. Er zal enerzijds aandacht moeten worden besteed aan de daadwerkelijke 

gezondheidseffecten en de effectafstanden in gebieden waar veiligheidsrisico’s zijn. Anderzijds zal er aandacht 

moeten zijn voor onrust bij de bewoners die onderdeel zijn van deze veranderende leefomgeving.   

 

Huidige bouw en cumulatieve gezondheidseffecten 

Sinds 2010 worden de aanvragen voor Bouwen, Reclame of voorwerp plaatsen, In- en uitritten aanleggen, het 

Kappen van bomen en Slopen in een gecombineerde vergunningaanvraag gezet: de BRIKS-aanvragen. Deze 

aanvragen worden getoetst op de hoeveelheid belasting op het milieu. Hierbij kan een enkele aanvraag wel aan de 

milieunormen voldoen, maar in combinatie met de milieubelastende bijdrage van andere aanvragen, kan hierdoor 

toch veel gevraagd worden van de leefomgeving en haar bewoners. Een voorbeeld is de geurhinder rondom de 

opslag van materiaal voor biovergisters. Geurhinder rond één bedrijf is acceptabel, maar met meerdere en grotere 

opslagplekken, kan er wel overlast door geur zijn. Daarbij is wettelijke norm voor geur vier tot vijfmaal hoger dan 

gezondheidskundige advieswaarde. De discrepantie tussen deze normen geeft aan dat de ervaren hinder ook 

beleefd kan worden onder de wettelijke norm.  

 

Duurzaam en gezond binnenmilieu 

Naast duurzame energieopwekking is Nederland bezig met een verduurzamingsslag van de bebouwde omgeving. 

Met name woningcorporaties staan onder druk om hun huizen te verduurzamen. Het verduurzamen van huizen 

zal in de eerste plaats energiebesparing zijn door huizen goed te isoleren en daarnaast duurzame energie 

opwekken. Immers, wat men niet kwijtraakt aan warmte, hoeft ook niet opgewekt te worden. Initiatieven hiervan 

zijn bijvoorbeeld de nul-op-de-meter (NOM) woningen, bijna-energieneutraal (BENG) eisen en zeer energiezuinige 

nieuwbouw (ZEN). Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is niet hetzelfde als een gezond 

binnenklimaat realiseren. Zo wordt door isoleren warmte goed vastgehouden, maar is het ook belangrijk dat de 

warmte kan worden afgevoerd. Met name tijdens hete zomerdagen kan de extra warmte leiden tot 

gezondheidsklachten.  

 

Het verduurzamen van bestaande woningen kan zorgen voor nieuwe gezondheidsrisico’s, waar door de bewoner 

eerder geen rekening mee gehouden hoefde te worden.  Aanpassingen aan bestaande woningen, zoals het 

vernieuwen van de isolatieschil, maakt dat de woningen een andere vochtregulatie krijgen. Een bewoner die al 

jaren rekent op de ventilerende kieren in huis, beseft wellicht niet dat de isolatiemaatregelen ook om bewust 

ventilatiegedrag vragen. Normale huishoudelijke activiteiten, zoals koken, schoonmaken en de was doen, zorgen 

voor extra waterdamp in de lucht. Daarnaast worden allerlei stoffen en geuren afgegeven door mensen, 

bouwmaterialen, meubelen of ontstaan deze door het woongedrag, zoals koken en het houden van huisdieren. Als 

er niet geventileerd wordt, hopen vocht, stoffen en geuren op en verslechtert het binnenmilieu.  Klachten zoals 

vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid, en irritatie van ogen, neus en keel zijn gevolgen van een 

ongezond binnenmilieu. Op een dag brengen wij ongeveer 70% van de tijd door in de eigen woning en de rest van 

de tijd (15%) op school, kantoor en in openbare gebouwen. Een ongezond binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4% 

van de ziektelast, met luchtverontreiniging als de belangrijkste oorzaak. Ongezonde arbeidsomstandigheden 

veroorzaken bijna 5% van de ziektelast. 

 

Natuur- en buitengebied 

Het Friese platteland heeft veel specifieke kwaliteiten: rust, ruimte en donkerte, een waardevol cultuurhistorisch 

landschap, rijke natuurgebieden en een sterke en vitale landbouw die geworteld is in de streek. De aangewezen 

natuurgebieden (Natura2000) dienen als ecologisch hoofdstructuur of stiltegebieden. Het koesteren en 

beschermen van deze gebieden draagt bij aan de positieve beleving van Friesland en het behoudt van 

biodiversiteit.  

 

Toerisme 

Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving met niet-agrarische en 

recreatieve functies. Mensen ontspannen in de natuur, beleven cultuurlandschappen, ontlenen identiteit aan 

bijzondere plekken en er is een toename van allerlei kleinschalige en lokale initiatieven van inwoners en bedrijven. 

Er is een beweging naar ondernemend natuurbeheer, zowel in het rijksbeleid als in de samenleving. Aantrekkelijke 

plekken bieden mensen gelegenheid te ontmoeten, ontspannen, bewegen en gezond te genieten. Deze gebieden 

trekken ook mensen buiten Friesland aan om hiervan te genieten en deze toerisme is goed voor de Friese 

ondernemers. Eén van de gebieden in Friesland waar natuurbehoud en toerisme in balans worden gehouden, is 

het Waddengebied. Dit gebied wordt door andere Nederlanders veelal bezocht om te recreëren. Stilte en hoe de 

natuur zijn gang hier gaat, brengen een bepaalde beleving. De wil om hier te vertoeven wordt jaarlijks weer 

bevestigd door de hoeveelheid bezoekers aan de eilanden. Op de eilanden wordt natuur als een groot goed 

beschouwd, iets om zuinig op te zijn. Op de Waddeneilanden werken zowel de beheerders van de natuurgebieden, 

agrariërs, bewoners van de eilanden als de overheden samen om de natuur van het gebied te behouden, terwijl de 

toeristensector de grootste inkomstenbron is. Daarnaast is biodiversiteit onderdeel van een gezonde 

leefomgeving, deze biodiversiteit kunnen de Waddeneilanden benutten in hun uitstraling als gezonde gemeente 

en daarmee zijn er ook kansen voor verbreding van de economie. 

 

Een balans vinden tussen natuur en recreatie is lastig.  Zo zijn er steeds vaker evenementen. Deze evenementen 

bieden een hoop bekijks en kunnen grote getallen mensen aantrekken. De terreinen waarop deze evenementen 

plaatsvinden, moeten kunnen herstellen na het evenement. Voor het herstel is soms een lange periode nodig, veel 

langer dan vaak wordt gegeven. Afbraak van het terrein wordt op deze manier steeds meer aanwezig en is op een 

gegeven moment onherstelbaar. Hoeveel kilometer groen willen we behouden en hoeveel mag dat ons kosten? 

Aandacht voor de verzorging van het groen en blauw, geeft vaak ook veel terug. Zo kunnen bomen goed benut 

worden om schaduw te bieden tijdens hete zomerdagen waarop bepaalde evenementen plaatsvinden. Soms is het 

water juist de hoofdrolspeler van het evenement, denk aan de ‘city swims’. De waterkwaliteit monitoren en 

handhaven zijn dan punten van aandacht.  
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Landbouw 

Met circa 12.000 banen van meer dan twaalf uur in de landbouw en aanverwante dienstverlening (2016), is de 

sector belangrijk voor de Friese werkgelegenheid. Het spanningsveld voor de landbouw is groot. Aan de ene kant 

opereert de sector binnen scherpe, internationale concurrentieverhoudingen met schommelende prijzen. 

Goedkoper meer produceren lijkt dan een logische strategie. Grootschalige en hoogproductieve landbouw heeft 

een keerzijde en eist veel van de omgeving. De toename van mestvergisters, luchtwassers en 

gewasbeschermingsmiddelen maakt dat er zorgen zijn over schaalvergroting in de landbouw. Grote stallen en 

weiden met raaigras en een optimale waterhuishouding, leiden tot een monotoon landschap met minder soorten. 

Daarnaast veroorzaken overbemesting en gasvormige emissies verontreiniging van bodem, water en lucht. Zo is in 

Fryslân de concentratie fijnstof voor een belangrijk deel afkomstig van landbouw en niet van industriële 

processen. Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. Dit geldt zowel voor 

kortdurende blootstelling aan hoge concentraties, als langdurige blootstelling aan lage concentraties fijnstof. Ook 

als de concentraties onder de wettelijke grenswaarden liggen, treden er gezondheidseffecten op. De 

gezondheidskundige advieswaarde is daarom strenger dan de wettelijke norm. Een ander gezondheidsaspect dat 

in beeld is bij veehouderij is geur. Geuren, die afkomstig zijn van de dieren, de afvalstoffen en de verwerking van 

de afvalstoffen, worden over het algemeen niet als prettig ervaren. Onaangename geuren kunnen aversie 

oproepen en kunnen leiden tot gezondheidseffecten, zoals hoofdpijn en misselijkheid. Stress door deze factoren 

hebben effect op het algeheel welbevinden en dragen bij aan de ongerustheid. Dit kleurt de houding ten opzichte 

van veehouderij. Het leidt soms ook tot lastige bestuurlijke afwegingen die gemaakt moeten worden. Welke 

maatregelen getroffen kunnen worden om de gezondheidsnadelen te minimaliseren, is soms niet altijd duidelijk. 

Zo is er een verband tussen geitenhouderijen en het verhoogd risico op longontstekingen, maar is niet duidelijk 

wat de exacte oorzaak is van deze longontstekingen. Dit maakt het treffen van gerichte maatregelen om de 

gezondheid te waarborgen soms lastig.  

 

Onderkend wordt dat grootschaligheid efficiënt en effectief kan zijn, maar niet per sé als de beste manier om met 

vraagstukken om te gaan. De samenleving kijkt kritischer naar de wijze van produceren en agrarische bedrijven 

moeten voldoen aan strengere regels op gebied van dierenwelzijn en milieu. Dit heeft te maken met het gevoel 

van controleverlies, kwetsbaarheid, afstand tot de inwoner, eentonigheid, industrialisering van het landschap, 

afname biodiversiteit, functiescheiding en landschapspijn dat leidt tot identiteitsverlies. De transformatie van de 

landbouw naar een duurzame vorm komt op gang. Er is een hang naar een bepaalde mate van kleinschaligheid 

(menselijke maat), lokaal zeggenschap en invloed op de processen die het Fries Platteland en haar identiteit 

beïnvloeden. Veel agrarische bedrijven stoppen hun bedrijfsvoering. Het gevolg is dat boerderijen leeg komen te 

staan. Leegstand doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en vitaliteit van het landelijk gebied. 

Functiewijziging van agrarische bestemmingen kan hierbij helpen om leegstand te voorkomen, maar daarbij is het 

opnieuw vaststellen van de milieu- en gezondheidsbelasting noodzakelijk voor de leefbaarheid.  

 

Nieuwe risico’s  

Naar verwachting verbeteren lucht-, water- en bodemkwaliteit verder in de toekomst. Er zijn echter wel nieuwe 

risico’s die waakzaamheid vergen, zoals de toename van medicijnresten in het oppervlaktewater door de 

vergrijzing en de steeds verdere verspreiding van microplastics en additieven die in microplastic zitten. Voor veel 

van deze stoffen is het niet duidelijk wat de gezondheidseffecten zijn.  

 

Wat ook waakzaamheid vergt is de verspreiding van antibiotica resistentie. Door de verspreiding van antibiotica 

resistentie via onder andere afvalwater en mest naar het milieu kunnen er extra blootstellingsroutes voor de mens 

gecreëerd worden, naast direct contact met dieren of bijvoorbeeld het nuttigen van besmet voedsel. Deze 

blootstelling door bijvoorbeeld recreatie in oppervlaktewater zou uiteindelijk kunnen leiden tot een verhoogde 

ziektelast door antibiotica resistentie. Naast blootstelling aan antibiotica resistentie via het milieu vindt 

blootstelling aan antibiotica resistentie ook via vele andere routes plaats, zoals direct contact met mensen of 

dieren, door voedselconsumptie of bij een ziekenhuisopname. Omdat antibiotica resistentie via vele routes van en 

naar de mens overgedragen kan worden, is onderzoek naar de precieze bijdrage van alle verschillende bronnen 

complex van aard. Over de mate van blootstelling via het milieu in relatie tot deze andere bronnen nog weinig 

bekend.  

 

Technologische ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen bieden mensen meer mogelijkheden om mee te doen met het maatschappelijk 

leven. Zo kan het inzetten van eHealth en domotica de toegankelijkheid van de zorg worden verbeterd, kunnen 

mensen thuis behandeld worden en kunnen mensen langer thuis blijven wonen.  Ook kan met technologie mensen 

meer regie over hun leefomgeving gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld door mensen zelf de luchtkwaliteit of 

het geluid in de omgeving te laten meten. Apps kunnen inzicht bieden wanneer en in welke mate bewoners 

overlast ervaren van bepaalde factoren uit de omgeving. Dit geeft verdere inzichten over hinder en biedt kansen 

om hierop in te spelen. ‘Citizen science’ gaat hierin verder en inwoners worden actief betrokken en ingezet voor 

onderzoek naar hun leefomgeving met behulp van apps en kleine meetapparatuur.      

 

Naast deze kansen brengt technologie ook mogelijke risico’s met zich mee. Zo kan de vervanging van menselijk 

contact door technologie leiden tot meer eenzaamheid en inactiviteit. Wat zal er gebeuren met de sociale cohesie 

als zelfstandigheid verder wordt verzorgd? Wat kunnen we overzien en welke afwegingen moeten we maken? 

Daarnaast is onze kennis over gezondheidseffecten van technologische ontwikkelingen niet compleet. Zo bestaan 

er risico’s bij de opslag van energie en kan de uitrol van 5G enige weerstand verwachten. Goede 

risicocommunicatie hierover is nodig om een juiste duiding te geven aan de gezondheidsrisico’s. 

 

Digitalisering en druk 

Het is niet ongewoon om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en betrokken te zijn met je omgeving. Het aantal 

mensen met een burn-out is de afgelopen jaren gestegen. Er lijkt sprake te zijn van toenemende druk in het 

dagelijks leven en een hogere druk op jongeren om te presteren op school en studie. Deze werkdruk is een 

combinatie van hogere eisen en van zorgen om de toekomst. 

 

Op de arbeidsmarkt wordt een leven lang leren steeds crucialer. Digitalisering vraagt om andere competenties van 

werknemers. Deze competenties kunnen ook weer snel veranderen, omdat technologische ontwikkelingen ook in 

een rap tempo gaan. Daarnaast heeft de verdere flexibilisering van arbeidsrelaties positieve effecten op 

autonomie en eigen regie, maar brengt deze ook baan- en inkomensonzekerheid met zich mee. Deze factoren 

dragen eraan bij dat kwetsbare groepen makkelijker een slechte positie kunnen hebben, waardoor verschillen 

groter kunnen worden.   

 

Mobiliteit 

Een verbeterd mobiel netwerk heeft over het algemeen een positieve ontwikkeling op de bereikbaarheid van 

voorzieningen en nodigt mensen uit deze te bezoeken. Veranderende mobiliteit kan gezondheid bevorderen 

wanneer gemotoriseerd vervoer wordt vervangen door zowel actief (lopen en fietsen) als schoon transport. Een 

beweegvriendelijke omgeving bevordert een actieve leefstijl. De beweegvriendelijke omgeving bestaat niet alleen 
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uit het aanleggen van een pad, maar wordt ook gevormd door het tegelijkertijd beperken van autogebruik. Daar 

komt bij dat door het autobezit te beperken, het autogebruik ook kan worden teruggedrongen. Er ontstaat meer 

ruimte voor lopen, fietsen en spelen. Een actieve leefstijl heeft een positief effect op de psychische gezondheid. 

Het heeft bijvoorbeeld een rol in het voorkomen van overgewicht en ziekten die daarmee samenhangen, zoals 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Voor bedrijven is dit net zo interessant als voor gemeentes. Actieve 

beweging kan het ziekteverzuim onder werknemers verlagen en de werktevredenheid en productiviteit verhogen. 

 

De verwachting is dat het gebruik van auto, trein en bus gaat toenemen. Momenteel is de auto het meest 

gebruikte type vervoer en dat zal voorlopig ook blijven. Voor de leefomgeving maakt het uit welk type 

vervoersmiddel wordt ingezet. Een hoger aantal vervoersbewegingen met de auto brengt met zich mee dat lokale 

luchtvervuiling en geluidhinder in toenemende mate overlast kunnen vormen, vooral in combinatie met een 

toenemende bevolkingsdichtheid. We zien wel dat het gebruik van de fiets light groeit. De (snelle) e-bikes die in 

opkomst zijn, kunnen autoverkeer voor een deel vervangen. De rol van fietsverkeer kan vergroot worden als 

onderdeel van ketenmobiliteit naar openbaar vervoer. Ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing en ontgroening 

hebben gevolgen voor de mate van mobiliteit en het gebruik van vervoersmiddelen. Zo maken ouderen het 

meeste gebruik van de auto. Dit gaat veranderen als een toenemend aantal ouderen tot de groep 85+’ers gaat 

behoren. De afhankelijkheid van openbaar vervoer wordt verwacht hierbij toe te nemen. Krimp van het aantal 

inwoners in een gebied zorgt over het algemeen voor een verminderde mobiliteit en een verschuiving in het 

gebruik van type vervoersmiddelen. Zo is bekend dat vooral jongeren met de bus reizen en bij minder jongeren zal 

er ook minder gebruik gemaakt worden van de bus. Dit kan leiden tot het verdwijnen van sommige buslijnen.  

 

Vliegverkeer 

We zijn steeds meer verbonden en landsgrenzen zijn niet meer limiterend voor onze zakelijke of persoonlijk 

interesses. Dit zien we ook terug in de toename in het vliegverkeer. Deze toename kan gepaard gaan met 

weerstand van omwonenden bij vliegvelden. Tegenover de positieve economische voordelen staan argumenten 

zoals geluidshinder, trillingen en de negatieve effecten op het milieu. Vliegvelden proberen hier rekening mee te 

houden. Zo heeft de militaire vliegbasis van Leeuwarden een meldpunt voor overlast en worden omwonenden 

geïnformeerd over de vliegtijden. Het moet nog blijken of dit voldoende is voor de acceptatie van de ervaren 

geluidsoverlast bij de komst van de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. De nieuwe gevechtsvliegtuigen produceren 

meer geluid dan de huidige gevechtsvliegtuigen, maar deze extra geluidsproductie zou niet persé leiden tot meer 

ervaren geluidshinder. Hoe dit daadwerkelijk gaat vallen bij omwonenden is niet duidelijk.      

  
In aangrenzend provincie Flevoland staat de uitbreiding van vliegveld Lelystad op de agenda van 2020. Vliegveld 

Lelystad zal een deel van de vakantievluchten van Schiphol gaan faciliteren. Momenteel is er veel bezorgdheid bij 

omwonenden over de toename aan geluidshinder.  Onderwerpen van discussie zijn bijvoorbeeld de 

laagvliegroutes en de toename aan vluchten na 2020. Wat ook niet onbelangrijk voor ervaren geluidshinder zal 

zijn, zijn de vluchttijden. Avondvluchten kunnen oorzaak zijn voor slaapverstoringen en daarmee dus het algeheel 

welbevinden van omwonenden beïnvloeden. Recent benadrukte de WHO nogmaals de noodzaak tot het 

beschermen van mensen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van omgevingsgeluid. 

 

Smart mobility 

Openbaar vervoer op maat (vraaggericht) en nieuwe technologie kunnen op deze maatschappelijke 

ontwikkelingen inspelen om alsnog openbaar vervoer voor een breed publiek toegankelijk te houden. De opkomst 

van zelfrijdende voertuigen/auto’s, sensoren in wegen, digitale reisinformatie en (snelle) e-bikes bieden 

mogelijkheden om meer variaties in vervoersstromen en middelen mogelijk te maken. OV-busjes zonder 

bestuurder kunnen op verzoek komen aanrijden en vervolgens de verbinding leggen met de hoofdlijnen van het 

OV-net (deur-tot-deur vervoer). De kosten dalen als geen chauffeur nodig is. Deze smart mobility kan op plaatsen 

komen waar dit tot nu toe te duur was. Met name kleine kernen op het platteland kunnen hiervan profiteren.  

 

De ontwikkeling van autonome mobiele hulpmiddelen voor de hele korte afstanden, zoals een slimme rollator, 

slimme rolstoel of scootmobiel, draagt bij aan een minder inspannende en verkeersveiliger manier van verplaatsen 

voor ouderen en lichamelijk beperkten. Een verbeterde mobiliteit bij deze groepen kan leiden tot meer 

zelfredzaamheid en minder eenzaamheid en sociaal isolement. Er bestaat een sterk verband tussen de mate van 

gebruik van voorzieningen en de mate van sociale interacties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

draagt actief bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. Een van haar initiatieven is Doortrappen: een aanpak om 

de fietsveiligheid onder ouderen te verbeteren. Hierdoor kunnen ouderen blijven fietsen (gezondheid, fysiek en 

sociaal). Belangrijk hiervoor is dat de inrichting van de fysieke leefomgeving zo duidelijk en veilig mogelijk is 

waardoor mensen durven te blijven wandelen en fietsen. Zo kunnen verkeersregelinstallaties bijvoorbeeld worden 

uitgerust met twee knoppen, om de oversteektijd van ouderen en mindervaliden te vergroten. 

 

Infrastructuur en voorzieningen worden alleen goed gebruikt als deze aansluiten op de behoeften van gebruikers. 

Het vraagt van mensen een gedragsverandering als gebruik van e-fiets in plaats van zich met auto of openbaar 

vervoer te verplaatsen, of het gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto. Vraag je bewoners, dan zullen 

zij lang niet altijd ‘actiever’ vervoer steunen. Zo wordt parkeren voor de deur als kwaliteit van de directe 

leefomgeving genoemd. 

 

 

Friezen over hun geluksgevoel en gezondheid 

De Friezen prijzen zich de gelukkigste Nederlanders en beoordelen hun gezondheid als bovengemiddeld. Naast 

zich gelukkiger en gezonder voelen, zijn Friezen gemiddeld trotser op hun provincie dan elders in het land en 

positiever over de leefbaarheid van hun woonomgeving. Ze voelen zich relatief veiliger en waarderen hun groene 

leef- en woonomgeving de gemeenschapszin, de mienskip, en de streekidentiteit sterker. Een groot deel van de 

Friese bevolking ziet de toekomst van hun dorp of wijk positief tegemoet.  

Het hoog ervaren geluk bij de Friezen blijkt lastig verklaard te kunnen worden door andere cijfers. Waar bij andere 

provincies het ervaren geluk nauw samenhangt met klassieke factoren zoals welvaart, sociaaleconomische klasse 

en opleidingsniveau, geldt voor de Friezen toch wat anders. Op deze factoren scoren Friezen namelijk gemiddeld 

lager dan de rest van Nederland. Zo maken er bijvoorbeeld bovengemiddeld veel Friezen gebruik van de bijstand, 

Wahjong-regelingen en WMO-diensten. Dit duidt op een grote groep die niet of in mindere mate voor een eigen 

inkomen kan voorzien, regie heeft op het eigen leven en daardoor minder goed kan participeren in de 

maatschappij.  In Friesland lijken deze factoren minder te drukken op het ervaren geluk dan elders in Nederland.  

De ervaren gezondheid wordt door Friezen vaker als goed tot zeer goed beoordeeld ten opzichte van alle 

Nederlanders. De ervaren gezondheid is een samenvattende maat is voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, 

sociale contacten, het kunnen meedoen in de maatschappij en zingeving en is een sterke voorspeller voor 

overlijden. Binnen Fryslân zijn er grote gezondheidsverschillen. Inwoners met lagere inkomens en een lagere 

opleiding leven korter en minder lang in goede ervaren gezondheid dan hoger opgeleiden. Zo ervaart 70% van de 

inwoners van Fryslân met een laag opleidingsniveau zijn gezondheid als (zeer) goed ten opzichte van 85% met een 

hoog opleidingsniveau. Toekomstige trends, zoals vergrijzing, ontgroening en krimp, kunnen deze verschillen 

groter maken. Werken aan gezondheid blijft met de toekomstige ontwikkelingen een actueel thema.  
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Toekomstige 
ontwikkelingen Friese 
volksgezondheid

Voor u ligt de Friese Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning, waarin we u meenemen langs de 
belangrijkste uitdagingen op het gebied van de 
volksgezondheid in Friesland. Het vormt input voor 
het Omgevingslab Gezondheid. Het Omgevingslab 
Gezondheid is een van de omgevingslabs binnen 
De Friese Aanpak: een samenwerking van provincie, 
gemeenten en waterschap in de voorbereiding 
van de omgevingsvisies [http://omgevingslab.frl]. 
In het Omgevingslab Gezondheid wordt vanuit 
verschillende beleidsdomeinen en belangen 
samenhangend gekeken naar kansen en ambities om 
gezondheid te bevorderen en te beschermen via de 
leefomgeving. 

Doel Beschermen Bevorderen

Ontspannen

Bewegen

Milieu-
normen

Ontmoeten

De omgeving als gezonde habitat
Gezondheidswinst door beschermen én bevorderen

Er is een sterke relatie tussen omgeving, leefgewoonten, gezondheid en 

geluk. Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag, verlaagt

de druk op de gezondheid en wordt door mensen als prettig ervaren.

Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Deze figuur is een sterke vereenvoudiging van de relatie tussen leefomgeving en 

gezondheid. De leefomgeving heeft op verschillende manieren invloed op gezondheid: 

1)  het kan de gezondheid schaden door ziekte en sterfte in verband met 

luchtkwaliteit, geluid en het binnenmilieu. 

2)  het kan bijdragen aan gezondheid door bescherming tegen ziekte middels het 

uitlokken van gezonde keuzes zoals bewegen, gezonde voeding en ontspanning. 

3)  en het kan bijdragen aan gezondheid door bevordering van aspecten zoals sociale 

contacten, toegankelijkheid, esthetische waarde, de mogelijkheid van eigen regie 

en participatie.
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Bij gezondheid speelt een breed scala van factoren mee, waarvan niet 

ziek zijn er een is. Of mensen zich gezond voelen, wordt niet alleen 

bepaald aan de hand van hun lichamelijke gezondheid; ook aspecten als 

de geestelijke gezondheid, sociale contacten, het kunnen meedoen in de 

maatschappij, zingeving, het vermogen eigen regie te voeren, de kwaliteit 

van leven en het dagelijks functioneren spelen daarin een grote rol.

Ervaren gezondheid is een samenvattende maat van alle 

gezondheidsaspecten en geeft een beter beeld van de gezondheid  

van een individu dan objectieve gezondheidsmaten. Uit onderzoek  

blijkt bovendien dat ervaren gezondheid de sterkste voorspeller voor 

overlijden is1. 

Friezen voelen zich het meest gezond van alle inwoners in Nederland. 

Twee op de vijf Friezen van negentien jaar en ouder ervaart zijn 

gezondheid als zeer goed (79%). Toch staan we, ook in Friesland, voor 

een aantal grote opgaven. 

Zo neemt het aantal ouderen toe, wat gevolgen heeft voor de 

volksgezondheid en de inrichting van de zorg. Sociaaleconomische 

verschillen leiden tot ongelijke kansen op gezondheid. De maatschappij 

verandert op zo’n manier dat de druk op ons dagelijks leven 

toeneemt, met negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Deze Friese 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning biedt een overzicht van wat er op 

ons af komt als we het huidige beleid ongewijzigd voortzetten.   

Vergrijzing en de impact op volksgezondheid en zorg
De leeftijdsopbouw van de bevolking is sterk aan het veranderen. In 

2018 is de meerderheid van de Friese bevolking vijftig jaar of ouder. De 

verwachting is dat het aantal 65-plussers tot 2040 zal toenemen, terwijl 

het aantal Friezen van 20 tot 65 jaar zal dalen. Dit betekent dat er in 

2040 voor elke oudere vier werkenden zullen zijn. In 2007 waren dat nog 

acht werkenden voor elke 65-plusser2, 3.

tot 15 jaar 15 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar en ouder

Toekomstige Friese bevolking 
per leeftijdsgroep
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26%
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12%

11%

12%

11%

25%

23%

22%

22%

28%

24%

28%

22%

2030

2020

2040

Het aantal 65-plussers per gemeente is beschikbaar via de databank 

van de Staat van Fryslân, via www.friesland.databank.nl.
1 t/m 29 | zie bronvermelding op pagina 15

Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân 4 5



De vergrijzing heeft op breed vlak gevolgen. Zo zullen er meer mensen 

met chronische aandoeningen en ouderdomsziekten zijn en neemt het 

aantal mensen met dementie toe. Als gevolg hiervan zal de zorgbehoefte 

toenemen. Niet alleen de behoefte aan formele zorg, ook aan informele 

zorg zoals mantelzorg, omdat er meer ouderen langer zelfstandig 

wonen, ook als er gezondheidsproblemen zijn. Het aantal alleenwonende 

65-plussers is sinds 2002 al gestegen van ongeveer 30.000 tot bijna 

40.000 in 20174.

Ook sociale problemen zoals eenzaamheid en depressie zullen 

waarschijnlijk toenemen. In Fryslân is het aantal eenzame mensen 

gestegen van 37% in 2012 tot 42% in 2016. Hoewel eenzaamheid 

een probleem van alle leeftijden is, neemt eenzaamheid over het 

algemeen toe met het ouder worden. Het aantal mensen dat kampt met 

eenzaamheid groeit sneller onder mensen die alleen wonen. Het aantal 

mensen dat risico loopt op een depressie, is toegenomen van 35% in 

2012 tot 39% in 20165. 

Bijna één op de vijf ouderen heeft te maken met mobiliteitsbeperkingen. 

Een groter deel van verkeersverplaatsingen zal voor rekening komen 

van ouderen, terwijl dit een kwetsbare groep is. Bijna de helft van alle 

verkeersdoden is zestig jaar of ouder en het aantal ouderen onder 

verkeersgewonden wordt steeds groter6. 

Voor deze uitkomsten is een prognoseberekening gemaakt, gebaseerd op 

de huidige Friese percentages. Overgewicht is hier nog aan toegevoegd, 

vanwege de relatie met chronische aandoeningen. In de grafiek is in 

absolute aantallen een overzicht gegeven van prognoses van deze 

items  voor 2030. Deze prognoses zijn gebaseerd op de huidige Friese 

prevalenties uit de Gezondheidsmonitors van GGD Fryslân en houden 

geen rekening met wijzigingen in beleid7,8.
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Ruimtelijke effecten van vergrijzing hangen samen met de overgang van 

‘active ageing’ naar ‘kwetsbaar ouderdom’, de periode dat de actieradius 

van actieve, mobiele en ondernemende ouderen kleiner wordt en mensen 

meer aangewezen zijn op hun directe omgeving. Ouderen blijven steeds 

vaker zelfstandig wonen. Voor zorg- en welzijnsvoorzieningen is het 

belangrijk dat zij in de buurt van ouderen georganiseerd worden. Vooral 

in krimpregio’s zal hier druk op komen te staan9,10. 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer 

gezonde jaren. Die goede gezondheid is echter niet gelijk verdeeld. 

Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 

zeven jaar korter en negentien jaar minder in goed ervaren gezondheid 

dan mensen met een hoge opleiding. Deze verschillen noemen we 

gezondheidsachterstanden. 

Hoe het verschil in levensverwachting zich in de toekomst zal 

ontwikkelen, is onzeker. Wel neemt het aantal mensen met een lage 

sociaaleconomische status dat zich gezond voelt af tot 2040, terwijl dit bij 

mensen met een hoge sociaaleconomische status gelijk blijft11.

Er is een duidelijke samenhang tussen laaggeletterdheid, lage 

gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Het vermogen 

tot zelfzorg en zelfmanagement speelt namelijk een grote rol bij 

gezondheid. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking, 

psychiatrische patiënten en nieuwkomers hebben vaker lage 

gezondheidsvaardigheden, waardoor zij onvoldoende in staat zijn hun 

gezondheid te managen12,13. 

De veranderende samenleving zorgt ervoor dat de mogelijkheid om zelf 

regie te voeren over zorg en welzijn steeds belangrijker wordt. Vooral 

mensen met een stapeling van laag inkomen, lage opleiding, geen werk 

en gezondheidsbeperkingen hebben minder mogelijkheden tot zelfregie 

en minder keuzemogelijkheden om hun leven naar eigen wens in te 

richten. Het bevorderen van zelfregie bij kwetsbare mensen zal een 

belangrijk beleidsthema worden14.

Ook de aanwezigheid van een gezonde leefomgeving is ongelijk 

verdeeld. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat groen een 

gezondheidsbevorderende werking heeft. Huizen die in een groene 

omgeving staan, hebben vaak een hogere waarde dan huizen in een 

stenen omgeving.. Mensen met een laag inkomen hebben hierdoor 

minder dichtbij toegang tot groen15,16. 
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Gezondheid in de stad en op het platteland
Tussen mensen die in de stad en op het platteland wonen, bestaan 

verschillen in gezondheid. De Gezondheidsmonitor 19+ van GGD Fryslân 

laat zien dat mensen in stedelijke gebieden vaker een slecht ervaren 

gezondheid hebben (25%) dan mensen die in niet-stedelijke gebieden 

wonen (19%). Ook hebben zij vaker te maken met een beperking in 

mobiliteit, zijn zij vaker eenzaam en worden zij vaker gehinderd door hun 

gezondheid in sociale activiteiten. 

In stedelijke gebieden zijn er wel meer mensen die lopend of fietsend 

naar hun werk gaan. Bijna de helft van de bewoners van stedelijke 

gebieden loopt of fietst wel naar het werk. In niet-stedelijke gebieden is 

dit 37%. De Friezen die in weinig stedelijke gebieden wonen, voldoen 

het meest aan de beweegnorm (zeven dagen in de week minstens dertig 

minuten matig intensief bewegen). Friezen die in niet-stedelijk gebieden 

wonen, ervaren vaker hinder van geur dan mensen die in stedelijke 

gebieden wonen. Daarnaast drinken zij vaker alcohol en drinken ze vaker 

te veel. 

De vergrijzing heeft een groter effect op de dorpen dan op steden. In de 

kleine Friese dorpen blijkt het aantal 65-plussers in de periode 2005 tot 

2015 met bijna 50% toegenomen. Het aantal jongeren tot 25 jaar is in 

deze zelfde periode met 10% gedaald. Ook in steden groeit het aantal 

65-plussers, maar minder snel. Bovendien is daar bijna geen afname van 

het aantal jongeren17,18. 

Infectieziekten en milieu-gerelateerde ziekten 
Klimaatverandering houdt verband met de toename van infectieziekten, 

allergieën, zomersmog, overstromingsrisico’s en ziekmakende micro-

organismen in oppervlaktewater.  

 

Niet alleen neemt het aantal infectieziekten toe, ook ontwikkelen steeds 

meer bacteriën resistentie tegen antibiotica. Door overvloedig gebruik 

van antibiotica is het aantal resistente bacteriën de laatste decennia 

versneld toegenomen. Dit gebeurt niet alleen in het ziekenhuis of in de 

veehouderij, maar ook in oppervlaktewater, het mariene milieu en in de 

bodem. Daarnaast komt afval met resistente organismen met afvalwater 

en mest weer in het milieu terecht. Het milieu is dus een reservoir van 

resistente bacteriën en resistentiegenen19,20. 

Ook is er een toename in het aantal infecties dat van dieren op mensen 

overgedragen kan worden: zoönose. Besmetting kan komen door het 

eten van besmette dierlijke producten. Ook kan via lucht, water of 

voedsel indirecte besmetting plaatsvinden. Ziekten die gerelateerd zijn 

aan veehouderijen, zijn Q-koorts, vogelgriep en longontsteking21.  

Friesland is een waterrijke provincie. Steeds meer woningen worden aan 

het water gebouwd en mensen gebruiken het water om in te zwemmen. 

Zwemmen in open water brengt risico’s voor de gezondheid met zich 

mee, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ratten, vogeluitwerpselen 

of blauwalg. De kwaliteit van het (zwem)water gaat bovendien snel 

achteruit naarmate de temperatuur toeneemt22. 

Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. 

Dit geldt zowel voor kortdurende blootstelling aan hoge concentraties, 

als langdurige blootstelling aan lage concentraties fijnstof. Ook als de 

concentraties onder de juridische grenswaarden liggen, treden nog 

steeds gezondheidseffecten op. De gezondheidskundige advieswaarde 

is daarom strenger dan de juridische norm23. In Fryslân is de concentratie 

fijnstof voor een belangrijk deel afkomstig van landbouw en niet van 

industriële processen.

Aan de hand van het aantal woningen per vierkante kilometer 

is Fryslân te verdelen in stedelijke gebieden, gebieden die 

weinig stedelijk zijn en niet-stedelijke gebieden. Stedelijkheid 

wordt gebruikt als maatstaf voor de concentratie menselijke 

activiteiten.
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Het grootste gedeelte van de Nederlanders vindt dat het gezond is om 

buiten te zijn. Toch brengen we de meeste uren van een dag binnen 

door. Ongeveer 70% van de dag zijn mensen in de eigen woning, de 

rest van de tijd brengt men door op school, kantoor en in openbare 

gebouwen. Vocht en schimmels kunnen voor een ongezond binnenmilieu 

zorgen, net als roken. Maar ook normale huishoudelijke activiteiten, zoals 

koken, schoonmaken, de was doen en kaarsen branden, zorgen ervoor 

dat schadelijke stoffen vrijkomen. Deze kunnen zich bij onvoldoende 

ventilatie ophopen. In veel gebouwen is de binnenlucht dan ook vuiler 

dan de buitenlucht. Gevolgen van een ongezond binnenmilieu zijn 

klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid, en irritatie 

van ogen, neus en keel24,25,26. 

Klimaatveranderingen 
Er zijn klimaatveranderingen op komst. Volgens alle scenario’s van 

het KNMI stijgt de temperatuur en komen extremen, zoals droogte, 

hevige neerslag en hittegolven in de toekomst vaker voor. Extreme 

warmte vormt een risico voor de gezondheid, omdat het kan leiden 

tot minder comfort, slaapverstoring, gedragsverandering, verminderde 

productiviteit, voortijdige sterfte en long- en/of hartziekten27, 28. Dit treft 

in het bijzonder ouderen en mensen met chronische aandoeningen. 

Gezien de demografische ontwikkelingen in Fryslân hebben de 

klimaatveranderingen grote invloed op de publieke gezondheid. 

Klimaatveranderingen hebben ook invloed op de natuur. Door zachte 

winters gedijen sommige insectensoorten en wordt het hooikoortsseizoen 

verlengd. De eikenprocessierups komt steeds vaker en op meer plaatsen 

voor, waardoor meer mensen worden blootgesteld aan de brandharen, 

die irritatie van huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Sommige 

tekensoorten zijn langer actief en komen in een groter wordend gebied 

voor. De laatste vijftien jaar is het aantal gevallen van de ziekte van Lyme, 

ontstaan door besmette tekenbeten, verdrievoudigd. Planten komen 

eerder in bloei en de groei van nieuwe soorten kan het seizoen verlengen. 

Zo komt de ambrosia de laatste tien jaar steeds vaker voor, een plant met 

sterke allergenen die pas in het najaar bloeit29.  

Druk op dagelijks leven lijkt toe te nemen
Er lijkt sprake te zijn van een toenemende druk in het dagelijks leven. 

Zo ervaren jongeren meer druk om te presteren op school en tijdens 

de studie. Studentenpsychologen zien bijvoorbeeld meer jongeren met 

ernstige en complexe klachten en moeten vaker doorverwijzen naar 

huisarts of GGZ. Ook ervaren mensen vaker werkdruk, bijvoorbeeld 

omdat er hogere eisen worden gesteld of werk gecombineerd moet 

worden met zorg voor kinderen of mantelzorg. Het aantal mensen met 

een burn-out is de afgelopen jaren gestegen, vooral onder mensen met 

een flexibel arbeidscontract. 

Ook drukte en geluid in de woonomgeving kunnen leiden tot klachten. 

Psychische klachten als stress en mentale vermoeidheid kunnen leiden 

tot ziekte. Een intensiever gebruik van steden kan een bedreiging zijn 

voor de ruimte die beschikbaar is voor groen en blauw (water)30. 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân 12 13



0 tot 12 jaar
Ervaren gezondheid 

Overgewicht  

Speelt dagelijks buiten

Ouder is niet tevreden over de speelvriendelijkheid van de buurt

Ouder vindt de buurt niet kindvriendelijk

Dagelijks lopend/fietsend naar school 

Ouder vindt school-thuisroute is onveilig 

Er wordt in huis gerookt

 

12 tot 18 jaar 
Ervaren gezondheid 

Overgewicht 

Dagelijks lopend/fietsend naar school 

Beweegt elke dag ten minste één uur 

Rookt dagelijks

Laatste vier weken alcohol gedronken

 

19 jaar en ouder 
Ervaren gezondheid 

Overgewicht  

Eenzaam 

Mobiliteitsbeperking 

Voldoet aan beweegnorm 

Rookt dagelijks

Beperkt in sociale activiteiten vanwege gezondheid 

Ernstig gehinderd door tenminste één geluidsbron  

Ernstig gehinderd door tenminste één geurbron  

Wel eens onveilig voelen overdag  

Wel eens onveilig voelen ‘s avonds / ‘s nachts  

Woning onvoldoende  

Woonomgeving onvoldoende  

Groen in de buurt onvoldoende  

Buurt is achteruit gegaan 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

97%

12%

49%

16%

11%

58%

40%

    5%

91%

9%

81%

19%

    6%

39%

79%

50%

42%

       8%

65%

21%

      7%

11%

9%

   4%

13%

9%

11%

15%

12%

1: Gezondheid en determinanten, RIVM 2010.

2:  De Staat van Fryslân, informatiedossier Provinsje Fryslân via  
www.informatiedossier-fryslan.nl.

3: Ûnderweis nei 2030, Seker en Sûn 2018.

4: Statline tabel Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari, CBS 2017.

5: Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2012 en 2016, GGD Fryslân.

6: Factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland, SWOV 2017.

7: Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, GGD Fryslân.

8: Alzheimer Nederland, CBS

9:  De Staat van Fryslân, informatiedossier Provinsje Fryslân via  
www.informatiedossier-fryslan.nl.

10: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018, RIVM 2018.

11: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018, RIVM 2018.

12: Factsheet sociaaleconomische gezondheidsverschillen, Pharos 2014.

13: Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden, Vilans 2015.

14: Ûnderweis nei 2030, Seker en Sûn 2018.

15:  De prijs van de plek, woonomgeving en woningprijs, Ruimtelijk Planbureau 2006.

16: Dossier Effect van natuur op gezondheid, Wageningen University & Research.

17: Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, GGD Fryslân.

18: Dorpsleven tussen stad en platteland, FSP 2017. 

19: Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet, RIVM 2014. 

20: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018, RIVM 2018. 

21: Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), RIVM 2016.

22: Gezondheidsrisico’s zwemwater, via www.zwemwater.nl. 

23 Fijnstof RIVM via www.rivm.nl/onderwerpen.

24: ‘Twee derde van de Nederlanders wil meer buiten zijn’, via www.wur.nl.

25: Binnenmilieu RIVM via www.rivm.nl/Onderwerpen.

26:  Een gezond binnenmilieu in de toekomst, Gezondheidsraad 2013.

27:  ‘Maatregelen tegen hittestress: adviezen van het KNMI en Wageningen 
University’, via www.vng.nl.

28  Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018, RIVM 2018.

29:  Effecten klimaat op gezondheid Actualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie 
(2016), RIVM 2014. 

30: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018, RIVM 2018.

31: Gezondheidsmonitor Jeugd 12 – 18 jaar 2016, GGD Fryslân.

Basisindicatoren omgeving 
Gezondheidsmonitoren GGD Fryslân

Bronnen

Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân Volksgezondheid Toekomst Verkenning Fryslân 14 15



GGD Fryslân 
 hét loket voor al uw 

vragen over een gezonde 
leefomgeving

In de bredere context van de Omgevingswet is GGD Fryslân het loket 

waar gemeenten, instellingen en scholen terecht kunnen voor alle 

mogelijke vragen op het gebied van een gezonde leefomgeving. GGD 

Fryslân fungeert als spin in het web binnen het gezondheidsdomein 

en kan zo nodig als ‘spelverdeler’ doorverwijzen naar andere 

domeinen binnen de Omgevingswet. 

Kenniscentrum gezondheid en (leef)milieu
GGD Fryslân verzamelt elke vier jaar gegevens over de 

volksgezondheid in Friesland. Deze gezondheidsmonitor biedt een 

zo volledig mogelijk overzicht van de gezondheid, sociale situatie en 

leefstijl van de Friese bevolking voor onderzoek en beleid op zowel 

wijk-, gemeentelijk als provinciaal niveau. Daarnaast beschikt de 

GGD over de instrumenten om de gezondheidsuitdagingen in de 

leefomgeving in een bepaald gebied te kunnen bepalen. 

Met die gegevens en kennis wordt de GGD vanuit de integrale 

benadering van omgevingsvraagstukken een gesprekspartner in 

de ontwerpfase van nieuwe ruimtelijke plannen. We betrekken 

de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheidssituatie en 

-uitdagingen bij die plannen, om zo te zoeken naar optimale 

omgevingsoplossingen (zie ook ‘Adviescentrum gezondheid en  

leefomgeving’). 

GGD Fryslân is de 
gezondheidsdienst van 
de Friese gemeenten. 
Wat kan de GGD straks, 
in het kader van de 
Omgevingswet – en ook 
nu al – voor u betekenen? 

Spin in het web 
van de Friese 
volksgezondheid
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Adviescentrum 
gezondheid en 
leefomgeving
GGD Fryslân denkt met de Friese 

gemeenten en instanties mee 

en adviseert over vraagstukken 

op het gebied van gezondheid 

in relatie tot leefomgeving. Dat 

kan gaan om vraagstukken 

in omgevingsvisies, -beleid 

en -plannen, maar ook om 

bijvoorbeeld advies in de 

ontwerpfase van een gebouw 

of bij het aanleggen van een 

nieuwe woonwijk in een dorp of 

stad. Immers: de GGD beschikt 

over up-to-date kennis van onder 

meer de impact van vergrijzing, 

de sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen, de 

verschillen tussen stad en 

platteland, omgevingsziekten, 

de leefbaarheidssituatie, de 

toenemende druk in het dagelijks 

leven en klimaatbeheersing 

– onmisbare gegevens in het 

kader van de bescherming en 

bevordering van gezondheid via 

de leefomgeving. 

Uiteraard is de GGD er ook voor 

gemeenten in geval van vragen 

of ongerustheid bij burgers over 

ruimtelijke plannen en milieu.

Deskundigheidsnetwerk 
en platform voor 
onderzoek
GGD Fryslân beschikt over 

een uitvoerig netwerk van 

deskundigen op het gebied van 

gezondheid in relatie tot de 

leefomgeving, en neemt deel 

aan onderzoeksconsortia op 

het terrein van gezondheid en 

leefomgeving. 

Meer weten?
Voor vragen kunt u ons bereiken  

via 088 22 99 222 of 

beleidsadvisering@ggdfryslan.nl.
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GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden 

Postbus 612 
8901 BK Leeuwarden  

t. 088 22 99 222
info@ggdfryslan.nl
www.ggdfryslan.nl 09

-2
01

8

Meer informatie
-  Gezonder maken van leefomgeving   

https://www.gezondeleefomgeving.nl/

-  Landelijke volksgezondheid toekomstverkenning, thema inrichting leefomgeving  

https://www.vtv2018.nl/inrichting-van-de-leefomgeving

-  Gezonde leefomgeving in de omgevingswet  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/gezonde-fysieke

-  Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving, GGD GHOR Nederland 2018

Deze uitgave van GGD Fryslân is ook te vinden op www.ggdfryslan.nl


	00_2019-06-19 agenda BC Gezondheid
	02_Besluitenlijst BC GZH_14-02-2019
	03_0 mededelingen BC GZH
	03_1a Factsheet
	03_1b presentatie AVE juni2019
	03_2 Bijlage vaccinatiegraad
	04_benoemen lid AgCie GZH
	5 Oplegnotitie_benoemen_lid Auditc
	06_Zienswijzen jaarrekening-begroting
	07_0 Oplegnotitie VRF BcG 19.06 Berap 2019-04
	07_1 Bestuursrapportage 2019-04_Gezondheid
	08_Oplegnotitie Operatie doorlichten begroting
	09_1 Bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisie
	09_2 Achtergronddocument bij Bouwsteen Gezondheid
	09_3 Volksgezondheid Toekomstverkenning Fryslân 2018



