
Besluitenlijst vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 14 november 2019 
 
 

Onderwerp Besluit 

Kaderbrief: deel Gezondheid De Bestuurscommissie heeft het inhoudelijke programma Gezondheid vastgesteld en adviseert het DB om dit voor te leggen 
aan het AB. 

Kaderbrief: Toekomstbestendige 
bedrijfsvoering 

De Bestuurscommissie adviseert het DB om te kiezen voor variant 1 en de egalisatiereserve in te zetten voor de kosten voor 
2020. 

Fase 1 Zorg en Veiligheid: Borging 
AVE 

De Bestuurscommissie heeft besloten om:  
 

1. De taak om als gemeenten bekwaam te worden en blijven in het werken met de AVE per 1 januari 2020 bij de GGD 
onder te brengen. 

2. Voor te stellen aan het dagelijks bestuur om de taak van de AVE en het bedrag van € 45.000 op te nemen in de 
kaderbrief en de benodigde middelen voor 2020 via een begrotingswijziging voor te leggen aan het bestuur. 
 

Fase 1 Zorg en Veiligheid: 
Implementatie Wvggz 

De Bestuurscommissie heeft besloten om: 
 

1. Onder voorbehoud van de collegebesluiten met betrekking tot de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, de daarin 
opgenomen taken voor uitvoering door de GGD uit te laten voeren. 

2. De jaarlijkse kosten hiervan (ad € 483.000,-) te factureren naar gemeenten, naar rato van aantal inwoners. 
 

Friese Preventieaanpak (FPA): 
Procesvoorstel 

De Bestuurscommissie heeft het procesvoorstel voor de FPA vastgesteld. 

Kansrijke start: plan van aanpak 
(onderdeel van FPA) 

De gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, 
Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Weststellingwerf besluiten zich te committeren aan zowel de interventie Nu niet zwanger, 
als aan een Friese Coalitie en het aanstellen van een regisseur. 
 
De gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Achtkarspelen besluiten alleen de interventie Nu niet zwanger af te nemen en 
committeren zich niet aan een Friese Coalitie en het aanstellen van een regisseur. 
 
De gemeenten Tytsjerksteradiel, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland waren niet vertegenwoordigd en 
worden nog bevraagd op hun besluiten. 
 

Omgevingswet De Bestuurscommissie heeft besloten om het DB te adviseren om de benodigde middelen voor de Omgevingswet in 2020 en 
2021 (€ 100.000,- per jaar) te onttrekken aan de egalisatiereserve. De structurele uitwerking kan dan worden meegenomen 
in de kaderbrief voor 2022 en verder. 
 

 


