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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 01-10-2020 

Locatie : Via MS Teams 

 

Aanwezig: 

Leden:     

P.M. Jonker L. Boelsma H. Zonderland (voorzitter)  

J. Zoetendal E. de Groot J. B. Wassink (lid Agendacommissie)  

G. Wiersma 

L. de Vries 

E. Verhagen 

E.A. de Ruijter 

 

J.D. de Vries 

B. Westerink 

A. Bouwman     

J. Hoekstra-Sikkema 

 

B. Tol (lid Agendacommissie) 

G.R. Wielinga (lid Agendacommissie) 

P. IJnsen 

E.E Gerbrands 

 

M. de Graaf (directeur GGD) W. Kleinhuis (algemeen directeur) J. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  

M. Visser (secretaris)    

 

Afwezig: 

-   

    

   

  
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder een welkom voor de heer 
Zoetendal, de heer de Groot en de heer Westerink, aangezien dit voor hen de eerste vergadering van de 
Bestuurscommissie Gezondheid is. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 13 februari 2020 

De heer Bouwman geeft aan dat er op punt 4 (Friese Preventie Aanpak) toch ook wel degelijk enige 
kritiek is geuit. Hij vindt dit niet terug in het verslag. Mevrouw de Graaf geeft aan dat het geenszins de 
bedoeling is geweest om kritiek weg te laten. De opmerkingen gingen met name over de financiën en 
concreetheid. Dit wordt ook meegenomen in de vervolgaanpak. De heer Bouwman beaamt dit.  
 
Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
 
Mevrouw Wielinga vult aan dat de GIDS gelden die het Rijk vanaf 2014 beschikbaar stelt gaan stoppen, 
maar dat er gelden beschikbaar komen voor de preventieaanpak. Mevrouw Wielinga is hiervoor door 
staatssecretaris Blokhuis uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg. Zij zal de leden van de 
Bestuurscommissie Gezondheid op de hoogte houden van ontwikkelingen. 
 

4. Stand van zaken corona 
Mevrouw de Graaf geeft een toelichting op o.a. de inrichting van de corona afdeling. Door de 
werkzaamheden rond de bestrijding van het coronavirus in een aparte afdeling onder te brengen, 
verwachten we beter voorbereid te zijn op komende op- en afschalingen.  
 
Mevrouw Zonderland spreekt, namens de Bestuurscommissie, haar waardering uit het harde werk dat 
hiervoor door de organisatie wordt verzet.  
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5. Wettelijke en plustaken van de GGD 

De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het voorstel om een gecombineerde bestuurlijke en 
ambtelijke themasessie te plannen, zodra dit organisatorisch goed voor te bereiden is. 
 

6. Opvolging voorzitter Hans Broekhuizen, benoemen nieuwe voorzitter 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de benoeming van de heer Jelle Zoetendal, als 
voorzitter van de Bestuurscommissie Gezondheid. 
 

7. Benoemen lid Auditcommissie 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de benoeming van mevrouw Luciënne Boelsma, als lid 
van de Auditcommissie. 
 

8. Tweede berap 2020 
Mevrouw de Graaf en de heer Oostinga verzorgen een toelichting op de bestuursrapportage. 
 
De heer de Groot is benieuwd naar de risico's van het vooruitschuiven van zorg. Is daar een visie op? 
Mevrouw de Graaf geeft aan dat hier is inderdaad een landelijke visie op is. Wij trekken hierin 
gezamenlijk met alle GGD'en op en volgen daarbij zoveel mogelijk de landelijke lijn. 
De heer de Groot vraagt daarop hoe ver je kunt blijven uitstellen? Hoe gaan we daarmee om? 
Mevrouw de Graaf geeft aan dat dit een belangrijke vraag is, ook in landelijk opzicht. Momenteel liggen 
GGD’en onder een politiek vergrootglas. De werkzaamheden in het kader van de coronacrisis hebben 
daarom op dit moment de hoogste prioriteit. Dit is ook de belangrijkste reden voor de inrichting van de 
Corona GGD afdeling, zodat we zo weinig mogelijk beroep hoeven te doen op de staande organisatie.  
Ze geeft aan dat dit ook direct een mooi compliment is voor de mensen die het reguliere werk verrichten. 
Ook het reguliere werk is zeker van belang voor een goede publieke gezondheid. 

 

9. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Hoekstra-Sikkema geeft aan dat er mogelijk binnen afzienbare tijd een vaccin beschikbaar 
komt. In hoeverre is hiervoor al een plan? 
Mevrouw de Graaf refereert aan het gepresenteerde plaatje van de Corona GGD. Hierin zijn blokken met 
uitvoeringstaken opgenomen. Dit kunnen we gemakkelijk uitbreiden met een blok vaccineren. De 
draaiboeken voor een vaccinatiecampagne zijn al uit de kast om voorzichtig voor te bereiden, maar de 
keuze om dit bij de GGD’en te beleggen moet nog landelijk worden gemaakt. Zodra hierover meer 
bekend wordt stellen we de leden van de Bestuurscommissie Gezondheid hiervan in kennis. 
 
De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 


