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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 14-11-2019 

Locatie : Ridderzaal, HTW Leeuwarden 

 

Aanwezig: 

Leden:     

P.M. Jonker L. Boelsma H. Zonderland (lid Agendacommissie)  

J.C.F. Broekhuizen (voorzitter) H. Kuiken H. van Gelder (lid Agendacommissie)  

K. Wielstra 

L. de Vries 

E. Verhagen 

J.D. de Vries 

P. de Ruiter 

J. Gebben (voor agendapunt 5) 

B. Tol (lid Agendacommissie) 

G.R. Wielinga (lid Agendacommissie) 

 

M.I. de Graaf (directeur GGD) 

M.G. Visser (secretaris) 

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur) J. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  

    

 

Afwezig: 

E. Bruins Slot-Janmaat G. Wiersma (waarneming K. Wielstra) E.E. Gerbrands J. Hoekstra-Sikkema 

A. Bouwman E.A. de Ruijter   

   

 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Buma kan niet aanwezig zijn voor 
de kennismaking. De voorzitter stelt daarom voor om de kennismaking voor een later moment te 
plannen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 3 oktober 2019 

De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
 

3. Mededelingen  
Mevrouw de Graaf doet mondeling nog een drietal aanvullende mededelingen. Voor de volledigheid zijn 
alle mededelingen als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt de mededelingen voor kennisgeving aan en stemt in met het 
voorstel om vanuit Fryslân een werkgroep rond 5G te vormen. 
 

4. Kaderbrief: deel Gezondheid 
De heer L. de Vries geeft aan dat de colleges formeel nog moeten besluiten over de Wvggz. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid stelt met deze opmerking het inhoudelijke deel van het programma 
Gezondheid vast en stelt het AB voor om dit op te nemen in de kaderbrief. 

 

5. Kaderbrief: Toekomstbestendige bedrijfsvoering 
De heer Gebben geeft een inleiding en toelichting op de stukken. De heer Oostinga verzorgt een korte 
presentatie. 
 
De Bestuurscommissie zou in de toekomst graag de benodigde overhead bij beleidsvoorstellen 
meenemen. Op die manier hebben we de discussie op tafel, op het moment dat het over de inhoud gaat. 
De 4-jaarlijkse benchmark voelt niet direct als een geldige onderbouwing om uit te zetten. In de 
communicatie naar de raden moeten we hier rekening mee te houden. De heer Gebben geeft aan dat we 
de systematiek kunnen evalueren. Dit kan dan terugkomen in de zienswijzen. 
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De Bestuurscommissie Gezondheid adviseert om optie 1 met inzet van de egalisatiereserve voor 2020 
aan het DB voor te stellen.  

 

6. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Borging AVE 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt het volgende besluit: 
 

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. 

 

7. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Implementatie Wvggz 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt het volgende besluit: 
 

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. 

 
8. Preventieaanpak (FPA): Procesvoorstel 

Mevrouw Zonderland geeft een korte inleiding. 
 
De bespreking van de Bestuurscommissie geeft het volgende resultaat: 
 

1- In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke Friese Preventie 
Ambitie.  De voorgestelde preventieaanpak voor Friesland richt zich op een programmatische 
aanpak met een duidelijke structuur door middel van indeling van het programma in 
verschillende programmalijnen en daarbij horende interventies, kennisdeling, onderzoek en 
monitoring.  

2- Regie op het proces te beleggen bij de GGD Fryslân. Er wordt verbinding gelegd met 
verschillende gremia en met deze en andere partners worden duidelijke afspraken gemaakt over 
wie wat bijdraagt. 

3- In stemmen met het aanstellen van een kwartiermaker voor gemiddeld twee dagen per week in 
de periode 14 november 2019 – 30 juni 2020. De kwartiermaker krijgt als opdracht een Friese 
preventieaanpak op te leveren, waarin de financiële paragraaf een plek krijgt, welke in de 
bestuurscommissie van juni 2020 kan worden geagendeerd en formeel ondertekend kan worden.  
De kwartiermaker wordt in eerste instantie gefinancierd uit de begroting van GGD Fryslân, 
waarbij gezocht wordt naar aanvullende financieringsmogelijkheden, onder andere via het 
landelijke Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden (OLPA). 
 

9. Kansrijke start: plan van aanpak (onderdeel van FPA) 
De heer van Gelder geeft een korte inleiding. 
 
De bespreking van de Bestuurscommissie geeft het volgende resultaat: 
 
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. 
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10. Omgevingswet 
Mevrouw Tol geeft een korte inleiding. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid kiest na een kort beraad voor variant 1: 
 
Het DB te adviseren om de benodigde middelen 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. 
 

11. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Overige ambities 
Omwille van de tijd stelt de voorzitter voor om deze presentatie door te schuiven naar de themasessie 
van 11 december. De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met dit voorstel. 

 

10. Presentatie Vitale Regio 
Mevrouw de Graaf en mevrouw van der Meulen van De Friesland verzorgen een presentatie. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
De heer van Gelder heeft een vraag over lachgas. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft een motie 
aangenomen voor onderzoek naar de schadelijkheid van lachgas. De heer Gelder vraagt of de GGD 
hierin iets kan betekenen. Mevrouw de Graaf geeft aan dat het hier om een individuele keus gaat met 
weinig overlast voor omstanders. Dit past binnen de aanpak van het programma Nuchtere Fries.  
 
Mevrouw de Graaf stelt voor om de projectleider mee te geven om dit op te nemen in het programma. De 
Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met dit voorstel. 
De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng en sluit de vergadering.  
 

 


