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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 11-06-2020 

Locatie : Via MS Teams 

 

Aanwezig: 

Leden:     

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

J.C.F. Broekhuizen (voorzitter) H. Kuiken J. B. Wassink (lid Agendacommissie)  

K. Wielstra (wn G Wiersma) 

L. de Vries 

E. Verhagen 

E.A. de Ruijter 

 

J.D. de Vries 

P. de Ruiter 

A. Bouwman     

J. Hoekstra-Sikkema 

B. Tol (lid Agendacommissie) 

G.R. Wielinga (lid Agendacommissie) 

E. Bruins-Slot-Janmaat 

 

M. de Graaf (directeur GGD) 

 

J. Oostinga (directeur bedrijfsvoering) M. Visser (secretaris)  

    

 

Afwezig: 

E.E. Gerbrands P. IJnsen   

    

   

 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de eerste digitale vergadering van de 
Bestuurscommissie Gezondheid 
 
De heer J.B. Wassink wordt, als opvolger van de heer H. van Gelder, formeel benoemd tot lid van de 
Agendacommissie Gezondheid. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 13 februari 2020 

De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de conclusies ongewijzigd vast. 
 
Naar aanleiding van punt 6: 
De Bestuurscommissie Gezondheid wil ook graag in gesprek over de ambitie op de taken die zijn 
ondergebracht bij de GGD. 
  
Naar aanleiding van de mededeling over de Wvggz:  
Wat is de stand van zaken m.b.t. de werking van Khonraad? Voor zover mevrouw de Graaf bekend, is 
het issue inmiddels opgelost. Psychiaters zijn nog steeds schaars, maar afspraken worden gehaald. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
 

4. Vaststellen Friese Preventieaanpak 
De leden van de Bestuurscommissie spreken hun waardering uit voor de inhoud van het plan. 
Aandachtspunten zijn: financien, meer concretiseren en een meer uitgewerkte governance. 
Mevrouw de Graaf vult aan dat deze startnotitie bewust nog niet heel concreet is.  Aan de ene kant wil je 
de mogelijkheid om lokaal te kunnen kiezen. Aan de andere kant wil je provinciaal de handen ineenslaan 
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om samen grotere stappen te kunnen maken. Doelen op verschillende niveaus. Dan moet je ook kijken 
naar hoe de partners hierin staan en hoe zij georganiseerd zijn. Deze nuanceringen moeten in de 
volgende stap concreet worden. Verder zegt zij toe dat in het najaar meer duidelijkheid zal worden 
gegeven over financiële middelen en een meer uitgewerkte governance. 
 
Onder deze toezegging stelt de Bestuurscommissie Gezondheid de aanpak vast. 
 
 

5. Eerste Berap 2020 
De heer Oostinga geeft een toelichting. Over de compensatie van conrona gerelateerde kosten door het 
Rijk is op dit moment nog niet meer duidelijkheid te geven dan de minister tot nu toe heeft gedaan. 
Er wordt gewerkt aan een procedure waarin de Veiligheidsregio’s en GGD hun kosten kunnen 
declareren. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten rechtstreeks door het Rijk worden vergoed en dus niet 
via de gemeentebegrotingen zullen lopen. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de eerste berap en adviseert het Dagelijks Bestuur om 
de stukken zo door te geleiden naar het Algemeen Bestuur. 
 
 

6. Zienswijzen op jaarstukken en begroting voor het onderdeel Gezondheid 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt de ingediende zienswijzen voor kennisgeving aan. 

 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng 
en sluit de vergadering. 
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5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Wvggz:  
Mevrouw Biekram stuurt (in overleg met Marga Waanders) de processchema's nog toe aan de leden van 
de BC. 
 
Mevrouw Jonker constateert dat het horen nieuw is en tegelijkertijd moeizaam blijkt. Mevrouw de Graaf 
geeft aan dat er bij de totstandkoming van de wet al signalen over de uitvoerbaarheid zijn geuit, maar hij 
is toch doorgevoerd. Dit geven we ook mee voor de reparatiewet. 
 
Mevrouw de Ruiter constateert de we echt kunnen de-escaleren door het horen .Dit is echt een 
succesverhaal, kunnen we dat delen, zodat dit vaker gebeurt? Mevrouw Biekram geeft aan dat er 
aandacht is voor kennisdeling, hopelijk lukt dit. 
 
De heer Bouwman vraagt waarom Khonraad niet werkt. Mevrouw Biekram geeft aan dat dit ligt aan 
afspraken tussen Khonraad en het Openbaar Ministerie. Uiterlijk 8 april moet dit opgelost zijn. De heer 
Bouwman vraagt of er inmiddels voldoende psychiaters gevonden zijn. De heer Dirks geeft aan dat dit 
nog niet het geval is en dat dit wel een probleem is. Mevrouw Biekram geeft aan dat nog geen problemen 
levert in ons proces. 

 

6. Zienswijzen Kaderbrief 2021 - 2024  
Mevrouw Verhagen vraagt of het mogelijk is dat in de vergadering van het AB wordt gekeken naar de 
wettelijke en bovenwettelijke taken. Uit het overzicht blijkt dat maar twee taken maatwerk zijn. 
Kunnen we daar in de BC Gezondheid nog eens over in gesprek? Diverse leden geven aan dat 
collectiviteit wel van belang is. De mogelijkheid voor een gecombineerde bestuurlijke/ambtelijke 
themasessie wordt geopperd. Er wordt besloten dat de Agendacommissie zich hier eerst over zal buigen. 
 

7. Presentatie cijfers 2019  
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de presentatie. 
 

8. Jaarverslag programma Gezondheid 2019  
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het Jaarverslag. 
 
De wens wordt uitgesproken voor meer duiding van de indicatoren. Mevrouw de Graaf zegt toe het 
volgende overzicht met indicatoren van meer duiding zal worden voorzien. 

 

9. Begroting programma Gezondheid 2021 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de Begroting en heeft verder geen vragen. 
 

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

 


