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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 03-10-2019 

Locatie : Ridderzaal, HTW Leeuwarden 

 

Aanwezig: 

Leden:     

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

E. Bruins Slot-Janmaat L. Boelsma J.C.F. Broekhuizen (voorzitter) P. de Ruiter 

J.D. de Vries B. Tol (lid 

Agendacommissie) 

E. Verhagen 

 

A. Bouwman 

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

    

 

Afwezig: 

H. van Gelder (lid Agendacommissie) H. Kuiken G.R. Wielinga (lid 

Agendacommissie 

E.A. de Ruijter 

E.E. Gerbrands J. Hoekstra-Sikkema   

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur)  

 

 

 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 
(Fase 1 Zorg en Veiligheid) van de agenda te voeren en in te stemmen met het voorstel om de 
voorbereidende werkzaamheden en werving wel door te laten gaan. Hierbij zullen geen grote 
verplichtingen worden aangegaan. Er volgt dan, na besluiten door de colleges, op 14 november een 
aangepaste notitie in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid. De Bestuurscommissie 
Gezondheid stemt in met beide voorstellen. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 19 juni 2019 

De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
 

3. Mededelingen  
N.a.v. de mededeling over de vaccinatiegraad vraagt de heer de Ruiter of er nu inzicht op gemeentelijk 
niveau komt. Mevrouw de Graaf antwoord dat dit inderdaad de intentie is, maar dat we nog niet kunnen 
garanderen dat er op gemeentelijk niveau conclusies te trekken zijn. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 
 

4. Portefeuilleverdeling 
De portefeuilleverdeling roept geen vragen op. De Bestuurscommissie Gezondheid neemt deze ter 
kennisgeving aan. 

 

5. Fase 1 Zorg en Veiligheid 
Dit punt is van de agenda gevoerd. 

 

6. Omgevingswet 
Het voorliggende stuk geeft naast complimenten ook aanleiding tot discussie. Vragen die worden 
gesteld, zijn: 

• Is er niet sprake van een basistaak? 

• Moet deze taak niet binnen de begroting worden uitgevoerd? 

• Wat is de toegevoegde waarde bovenop de uitstekende bouwsteen Gezondheid? 
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• Is er meer onderbouwing voor de gevraagde uitzetting? 
 

De voorzitter concludeert dat er op de inhoud wordt onderschreven maar dat de financiering een 
knelpunt is. Hij stelt voor om in de agendacommissie te bekijken of er alternatieve 
financieringsvoorstellen zijn te vinden. 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met dit voorstel. 

 

7. Toeleidingmonitor VVE 
De Bestuurscommissie Gezondheid bekrachtigt het besluit van de Agendacommissie. 
 
 

8. Tweede bestuursrapportage 2019 
De bestuursrapportage roept geen vragen op. 
De bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de tweede bestuursrapportage en leidt deze door 
richting DB/AB. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de 
inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 

  
 


