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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 1 oktober 2020
De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt mevrouw Wielenga dat de Contourennota van het Rijk is
uitgesteld. Zij neemt deel aan een landelijke werkgroep en zou graag input ontvangen van de overige
leden, over wat zij belangrijk vinden op het gebied van preventie. Ze zou hiervoor graag de landelijke lijn
willen hanteren.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen.
Met betrekking tot de mededeling over Nu niet zwanger: De heer Wassink geeft aan dat hij signalen krijgt
dat het project niet goed is aangehaakt bij lokale interventies en dat er momenteel geen structurele
middelen beschikbaar zijn. Mevrouw de Graaf zegt toe dit signaal af te geven aan de projectleider.
Mevrouw de Ruiter geeft aan dat zij de vergadering om 11:00 moet verlaten en wil graag een korte
mededeling doen over Bestuurderstevredenheidonderzoek. Alle bestuurders ontvangen zeer binnenkort
een brief waarin zij worden opgeroepen om hiervoor input te leveren.

4.

Stand van zaken corona
Mevrouw de Graaf schetst de laatste stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus.

1

De heer J.D. de Vries reageert op het nieuwsbericht van vanochtend, waarin werd gemeld dat het aantal
besmettingen en zelfs het aantal doden in Friesland toch behoorlijk oplopen. Hij vraagt daarbij of de
wethouders Gezondheid hierin nog iets kunnen betekenen?
Mevrouw de Graaf geeft aan dat we dit vooral zien in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
Thuiszorg (VVT). Dit daalt nog niet zoals we willen. Vorige week was er zelfs sprake 20 ipv 10 huizen
met besmettingen. Ook de opkomst van snelteststraten was nog niet ingeregeld met meldingen,
waardoor het zicht even weg was. In Groningen en Friesland is inderdaad sprake van een lichte stijging,
maar we doen er alles aan. Op dit moment heeft mevrouw de Graaf geen tips voor gemeenten, anders
dan wat er wordt besproken in het overleg van het regionaal beleidsteam (RBT).
De heer J.D. de Vries constateert dat het vooral voorkomt in groepen. Dat lijkt geruststellend, maar is dus
wel iets dat we extra goed in de gaten moeten houden.
Naar aanleiding van het bericht van de Leeuwarden Courant over snelteststraten (“cowboys”) vraagt de
heer Bouwman hoe de relatie hier nu mee is.
Mevrouw de Graaf nuanceert dat het echt niet allemaal cowboys zijn. Veel zijn ook goed ingeregeld maar
er zijn voorbeelden van bedrijven die verkeerde tests hebben ingekocht. Afspraken zijn nu goed
gemaakt, maar we krijgen bijvoorbeeld de negatieve resultaten nog niet door. Voor het zicht op het virus
zou dat ook mooi zijn. We hebben de grote bedrijven in beeld en ook aangeschreven, maar het is vrij te
bestellen en dus moeilijk in beeld te krijgen en houden.
5.

Governance Friese Preventie Aanpak
Mevrouw Zonderland geeft een toelichting op het advies om de governance van alle leefstijlprogramma’s,
inclusief Nuchtere Fries, onder te brengen in de Friese Preventieaanpak. Hiervoor wordt dan een
bestuurlijk platform ingericht, waar we in ieder geval graag 4 wethouders aan willen verbinden.
De heer Bouwman geeft aan het een goed voorstel te vinden. Hij zou ook graag ook een goede
urenindicatie zien van wat er van de gemeenten (ambtelijke inzet) wordt gevraagd.
De heer Zoetendal geeft aan dat in de vergadering van de Agendacommissie is besproken dat het
verstandig lijkt om de leden van de drie RMC-regio’s te vragen om, naast de portefeuillehouder Hanneke
Zonderland, nog (in ieder geval) drie leden voor te dragen. Een lid voor elke RMC-regio. De namen
kunnen per mail worden doorgegeven aan hem, als voorzitter, en in cc naar Mark, als secretaris.
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het voorstel om de governance van alle
leefstijlprogramma’s, inclusief Nuchtere Fries, onder te brengen in de Friese Preventieaanpak.
Dit besluit zal worden bekrachtigd in de vergadering van de Stuurgroep Nuchtere Fries, die aansluitend
aan de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid is belegd.

6.

Inrichting fase 2 Zorg & Veiligheid
Het voorliggende besluit betreft een besluit op voorraad. Het bestuur besluit vandaag of de GGD het
werk kan blijven doen. Vervolgens zullen de colleges van B&W worden gevraagd om de werkzaamheden
aan de GGD op te dragen.
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de inrichting van fase 2 van de portefeuille Zorg &
Veiligheid.

7.

Kaderbrief 2022 - 2025
De heer Bouwman refereert aan de programma’s Kansrijke start en Nu niet zwanger. Hij geeft aan dat
we hierin een hele goede afstemming tussen gemeenten (gebiedsteams) en GGD nodig hebben.
Mevrouw de Graaf geeft aan blij te zijn met deze oproep, want hier gaat het precies over. Ze stelt voor
om hier volgend jaar een themasessie in de Bestuurscommissie Gezondheid aan te wijden. De leden van
de Bestuurscommissie stemmen hiermee in.
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de teksten voor de Kaderbrief 2022 – 2025 en adviseert
het DB en AB om deze teksten te verwerken in de definitieve Kaderbrief 2022 – 2025.
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8.

Koppeling overhead – primair proces
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het voorstel om het DB te adviseren om:
1. Inhoudelijke besluiten voortaan inclusief effecten voor de overhead voor te leggen;
2. De werking van het systeem te borgen middels de huidige methodiek van 4-jaarlijkse toetsing
van de overhead;
3. Deze werkwijze na één jaar te evalueren.

9.

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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