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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 19-06-2019 

Locatie : Cambuurstadion, Cambuurplein 44 Leeuwarden 

 

Aanwezig: 

Leden:     

H. Zonderland (voorzitter) L. de Vries E. Bruins Slot-Janmaat H. Kuiken 

H. van Gelder E.E. Gerbrands B.Tol G.R. Wielinga 

J.D. de Vries P. de Ruiter L. Boersma A. Bouwman (waarneming  

P.M. Jonker) 

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

bedrijfsvoering) 

 

    

 

Afwezig: 

J.C.F. Broekhuizen J. Hoekstra-Sikkema E. Verhagen P.M. Jonker  

G. Wiersma E.A. de Ruijter   

 

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur) 

 

 

 

 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 15 november 2018 

De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. Hiermee zijn de besluiten die in 
de vergadering van 14 februari zonder aanwezig quorum werden genomen bekrachtigd. 

 

3. Mededelingen  
Mevrouw De Graaf geeft een korte toelichting op de mededelingen. 
  
Met betrekking tot de overdracht van taken rond zorg & veiligheid roept de Bestuurscommissie op om 
alles in samenhang op te pakken en niet in aparte sporen. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de mededelingen voor kennisgeving aan 
 

4. Benoeming lid Agendacommissie 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de voordracht van mevrouw Tol en bekrachtigt het 
benoemingsvoorstel. 

 

5. Benoeming lid Auditcommissie 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de voordracht van de heer de Vries en bekrachtigt het 
benoemingsvoorstel. 

 

6. Zienswijzen jaarstukken en begroting 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het overzicht en heeft geen verdere vragen. Het 
DB wordt geadviseerd om de zienswijzen door te geleiden naar het AB. 
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7. Eerste bestuursrapportage 2019 
De heer de Vries refereert aan de genoemde arbeidsmarktproblematiek en vraagt passende aandacht 
voor een wervingsstrategie. Mevrouw de Graaf geeft aan dat dit inderdaad wel echt een probleem is en 
dat hiervoor zijn scenario's worden ontwikkeld binnen Seker en Sûn. Er kan daarbij aan drie knoppen 
worden gedraaid:  

• Vraag verminderen 
o Dit proberen we te bereiken door de positieve gezondheid te stimuleren 

• Digitalisering 
o Dit is een duidelijk onderdeel van JGZ 3.0 

• Werving en behouden 
o Hiervoor is onder andere aandacht binnen Aletta en Great Place To Work. Daarnaast 

wordt momenteel de arbeidsmarktcommunicatie geactualiseerd, 
 
De heer de Vries vraagt of huisartsen hierin ook worden meegenomen. Mevrouw de Graaf antwoordt dat 
het ook daar effect zal hebben. In Seker en Sûn bekijken we het hele veld. In JGZ 3.0 werken we aan de 
interne kant. Mevrouw de Graaf zegt toe dat we de gemeenten hierover zullen blijven informeren. 
 
Naar aanleiding van de bestuursrapportage stelt mevrouw de Graaf voor om in 2020 een bestuurlijke 
conferentie te organiseren om in kaart te brengen waar de samenhang zit in de financiële opgaven en 
hoe we hier gezamenlijk invulling aan kunnen geven. De Bestuurscommissie Gezondheid stemt hiermee 
in. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het stuk en adviseert het dagelijks bestuur om de 
inhoudelijke verantwoording van het programma Gezondheid conform bijgevoegd concept op te nemen 
in de eerste bestuursrapportage van 2019. 

  
8. Operatie Doorlichting Begroting 

De heer Oostinga geeft een toelichting op het procesvoorstel voor de aanpak van de Operatie 
Doorlichting Begroting. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het procesvoorstel. 

  
9. Presentatie bouwsteen Gezondheid 

Mevrouw Hagedoorn en mevrouw Kalma presenteren de bouwsteen Gezondheid, welke is ontwikkeld in 
het Omgevingslab Gezondheid van de Friese Aanpak.  
 
De heer de Ruiter wil graag weten hoe breed de presentatie is gepresenteerd aan ambtenaren. Mevrouw 
Hagedoorn geeft aan dat het breed is gepresenteerd, maar in de praktijk blijkt het gemakkelijker om 
mensen uit het gezondheidsdomein aan tafel te krijgen, dan de mensen uit het fysieke domein. 
 
De heer van Gelder schetst de governance van de Friese Aanpak. Hij en mevrouw Wielinga hebben het 
initiatief genomen om de Friese Aanpak naar de gemeenten toe te trekken. De heer van Gelder 
onderstreept het belang van de bouwsteen en wil er hiermee voor zorgen dat gemeenten meer invloed 
kunnen uitoefenen. 
 
Naar aanleiding van de presentatie wordt er gesproken over het vervolg en de rol die de GGD daarin kan 
vervullen. Mevrouw de Graaf stelt voor om hiervoor een voorstel aan te bieden in de volgende 
vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de presentatie en stemt in met het voorstel om de 
rol van de GGD in de volgende vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid te bespreken. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw de Graaf wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de themasessie Zorg & Veiligheid 
nogmaals onder de aandacht te brengen. De themasessie zal op 10 juli, aansluitend aan de vergadering 
van het AB plaatsvinden. De leden van de Bestuurscommissie Gezondheid zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. 
De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 


