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Conceptbesluit 

1. De concepttekst voor het programma Gezondheid voor de begroting 2021 te onderschrijven en deze 

vast te stellen. 

 
Inleiding 

In november 2018 is het Beleidsplan Gezondheid voor de periode 2019-2022 door het bestuur 
vastgesteld. De hoofdambitie daaruit: we gaan de komende vier jaren gezondheidswinst boeken. GGD 
Fryslân wil het aantal ongezonde levensjaren voor iedereen terugbrengen. Extra aandacht gaat daarbij uit 
naar de doelgroep met een lage sociaal economische status, omdat het aantal ongezonde levensjaren 
voor deze groep veel groter is.  
 

Deze ambitie voor de komende beleidsperiode is uitgewerkt naar de vier pijlers in de 
programmabegroting 2021.  

 
Beoogd effect 

Een gedragen invulling geven aan het programma Gezondheid voor de begroting 2021. 

 
Argumenten 

1.1 Het programma is opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde format.  

Het stuk is in het Directieteam, behoudens een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Deze 

aanpassingen zijn opgenomen in de stukken zoals deze zijn bijgevoegd. 

 
Kanttekeningen/risico’s 
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Financiële consequenties 

De financiën zullen conform de Kaderbrief 2021 in de begroting worden uitgewerkt. De zienswijzeperiode 

voor de Kaderbrief sluit op 7 februari. Uit de voorlopige stand van de zienswijzen zijn voor wat betreft het 

programma Gezondheid geen inhoudelijke zienswijzen ontvangen. Definitieve besluitvorming hieromtrent 

vindt plaats in het AB van 11 maart a.s. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na de bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder uitgewerkt. De totale begroting komt op 26 

maart terug in het dagelijks bestuur, waarbij het programma Veiligheid haar inhoudelijke toetsing doet via 

bestuurscommissie Veiligheid. Op 27 maart wordt de begroting verzonden naar de gemeenten voor 

zienswijzen. Eind mei komen de zienswijzen retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats 

vindt dat eindigt in besluitvorming in het algemeen bestuur op 1 juli. 

 
Communicatie 

Geen. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


