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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 17-06-2021 

Locatie : Via MS Teams 

 

Aanwezig: 

Leden:     

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

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

J. Hoekstra-Sikkema 

L. de Vries 

E. Verhagen 

E.A. de Ruijter 

 

J.D. de Vries 

B. Westerink 

A. Bouwman     

 

B. Tol (lid Agendacommissie) 

G.R. Wielinga (lid Agendacommissie) 

 

 

M. de Graaf (directeur GGD) T. Hartman (adjunct-directeur GGD) W. Kleinhuis (algemeen directeur)  

M. Visser (secretaris) 

 

   

 

Afwezig: 

P. IJnsen G. Wiersma E.E. Gerbrands 

   

  
 

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 11 februari 2021 

De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

4. Stand van zaken corona 
Mevrouw de Graaf schetst de laatste stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus.  
 
Met betrekking tot de stand van zaken rond het vaccineren tegen Covid-19 schuift kwartiermaker Nils van 
Mourik aan om een toelichting te verzorgen. De leden van de Bestuurscommissie geven complimenten 
voor de organisatie van het vaccineren. 
 
De heer Bouwman vraagt of er signalen zijn dat de bevoorschotting in gevaar komt, nu VWS onder een 
financieel vergrootglas ligt. Mevrouw de Graaf en de heer Kleinhuis geven aan dat hier nog geen 
signalen voor zijn. De heer Kleinhuis vult aan dat hier een controleprotocol onder ligt, waardoor het 
technisch in ieder geval goed in elkaar zit. 
 

5. 
 

Tussenrapportage Rookvrije generatie 
Projectleiders Akke Hofstee en Ciska Hiemstra presenteren een tussenreportage van de Rookvrije 
generatie. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de presentatie. 
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6. Tussenevaluatie Kansrijke start 
De Bestuurscommissie Gezondheid stelt de tussenevaluatie vast. 
 

7. Consultatie verlenging financiering JGZ 3.0 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het procesvoorstel. Besluitvorming zal plaatsvinden in 
de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid van 6 oktober. 
 

8. Eerste bestuursrapportage 2021 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met eerste bestuursrapportage over het programma 
Gezondheid en besluit deze door te geleiden naar het Dagelijks Bestuur. 
 

9. Zienswijzen begroting ’22, begrotingswijziging ’21 en jaarrekening ‘20 
Mevrouw Jonker geeft aan dat de raad van Achtkarspelen aan de VRF mee wil geven om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat er uitzettingen moeten plaatsvinden. De reactiebrief van de VRF is helder, 
maar toch de vraag om de raden steeds goed mee te nemen. Mevrouw de Graaf zegt dit toe. 
 
De heer Bouwman geeft aan op dezelfde lijn te zitten als mevrouw Jonker. Hij wil ook graag een 
compliment van de raad van Tytsjerksteradiel aan de GGD overbrengen voor de organisatie van het 
vaccineren. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de ingediende zienswijzen. 
 

10. Impact van corona op publieke gezondheid – vervolg op het Teamsoverleg van 29 april 
De heer de Groot vraagt of er provinciaal (vanuit de GGD) iets zou kunnen worden opgesteld m.b.t. het 
gebruik van lachgas. Mevrouw de Graaf geeft aan dat dit onder het programma Nuchtere Fries valt en 
stelt voor om een presentatie voor de volgende Bestuurscommissie Gezondheid te laten voorbereiden.  
 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt hiermee in. 
 
Na een korte bespreking van overige behoeften is de gezamenlijke conclusie dat er met name behoefte 
is aan een platform waar we ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Mevrouw de Graaf 
geeft aan dat we zullen onderzoeken hoe we dit zoveel mogelijk kunnen laten aansluiten bij al bestaande 
structuren, bijvoorbeeld binnen de Friese Preventieaanpak. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 


