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Bijlagen 1. Visiedocument Zorg en Veiligheid 

Vergaderdatum 6 oktober 2021 

Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Zorg en Veiligheid 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. In te stemmen met het visiedocument Zorg en Veiligheid; 

2. De intentie uit te spreken de naam Zorg en Veiligheid aan te passen en deze in het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan door te voeren. 

Lijst van begrippen betreffende Zorg en Veiligheid  

- (Domein) Zorg en Veiligheid – Het takenpakket Zorg en Veiligheid voor gemeenten en partners; 

- Zorg en Veiligheid GGD Fryslân – De samenstelling van taken en teams van GGD Fryslân voor Zorg en Veiligheid; 

- Zorg en Veiligheidstaken – De taken zoals bepaald in de wetten WMO, Jeugdwet, Wpg, Wvggz, WAMS. 

 

 

Inleiding 

Gemeenten hebben sinds de decentralisatie in 2015 een nieuwe taak in Zorg en Veiligheid 

Met het decentraliseren van de gemeentelijke taken in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor 

verscheidene taken Zorg en Veiligheid. Deze taken vloeien voort uit wetgeving zoals de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO), Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid (Wpg).  

 

GGD Fryslân voert een aantal Zorg en Veiligheidstaken uit namens gemeenten 

GGD Fryslân is de uitvoerder van publieke gezondheidstaken in Friesland en doet dit namens de Friese gemeenten. 

Naast wettelijke taken behelst dit op het gebied van Zorg en Veiligheid ook een aantal aanvullende taken. De 

invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) resulteerde, naast de WMO-, Jeugdwet- en 

WPG-taken ook in een uitbreiding van het takenpakket Zorg en Veiligheid voor gemeenten. GGD Fryslân vervult 

ook hierin een taak namens gemeenten. 
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GGD Fryslân onderscheidt zich in het domein Zorg en Veiligheid van andere partners 

GGD Fryslân houdt zich binnen het thema Zorg en Veiligheid met name bezig met de inwoner die het risico loopt 

sociaal kwetsbaar te worden. Om sociale- maatschappelijke- en gezondheidsproblemen te voorkomen en/of te 

beperken is Integrale samenwerking en inzet op vroeg signaleren en vroegtijdige preventie van belang. Doordat 

GGD Fryslân vroegsignalerend en preventief werkzaam is kan problematiek in het kader van maatschappelijke zorg 

tijdig worden gesignaleerd en gede-escaleerd opdat maatschappelijk leed wordt voorkomen. 

 

De taak, rol en verantwoordelijkheid van GGD Fryslân in het domein Zorg en Veiligheid is in een visiedocument 

toegelicht. Zowel partners als de interne organisatie krijgen door het visiedocument – naast duidelijkheid over de 

rol en verantwoordelijkheid van GGD Fryslân - inzicht in de mogelijkheid om samenwerking met GGD Fryslân aan te 

gaan op het gebied van Zorg en Veiligheid. 

 

 

Beoogd effect 

- Duidelijkheid scheppen over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van GGD Fryslân binnen Zorg en 

Veiligheid zowel intern als extern; 

- Gemeenten hebben beter zicht op waar GGD Fryslân voor benaderd, of bij betrokken kan worden om aan 

hun verantwoordelijkheid in Zorg en Veiligheid te voldoen; 

- Beleidsterreinen van GGD Fryslân (FPA, JGZ) hebben beter zicht op de verbinding die kan worden gemaakt 

met Zorg en Veiligheid GGD Fryslân. 

 

- Passende naamgeving reflecteert de rol van GGD Fryslân in Zorg en Veiligheid 

Argumenten 

 

1. In te stemmen met het visiedocument Zorg en Veiligheid  

1.1 Het visiedocument Zorg en Veiligheid schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden 

van GGD Fryslan 

GGD Fryslân acteert ter ondersteuning van gemeenten met de partners SDF en het Zorg en veiligheidshuis op het 

domein van Zorg en Veiligheid. Het domein zorg en veiligheid is in ontwikkeling. Duidelijke visie vanuit GGD Fryslân 

ondersteunt het afbakenen van de taken van GGD Fryslân in nieuwe ontwikkelingen. Consequent deze visie 

uitdragen zal resulteren in een versterking van het takenpakket Zorg en Veiligheid GGD Fryslân. 

 

1.2 Het visiedocument biedt een start voor de samenwerking met externe en interne initiatieven 

Het visiedocument richt zich naast de taken Zorg en Veiligheid ook op de samenwerkingsmogelijkheden met 

andere GGD beleidsterreinen en externe partners. Het consequent dragen van de visie Zorg en Veiligheid 

verduidelijkt de rol die GGD Fryslân moet hebben in nieuwe initiatieven. 

 

2. De intentie uit te spreken de naam Zorg en Veiligheid te veranderen en door te voeren in het 

meerjarenbeleidsplan 

2.1 De naam Zorg en Veiligheid weerspiegelt niet de rol die GGD Fryslan heeft in het domein van Zorg en 

Veiligheid.  

GGD Fryslân heeft in het domein Zorg en Veiligheid met name een taak in de maatschappelijke zorg. De naam Zorg 

en Veiligheid suggereert een gelijke rol in het veiligheidsdomein. Een nieuwe naam die een focus legt op de rol van 

GGD Fryslân in de maatschappelijke zorg zal meer duidelijkheid te scheppen over de rol van GGD Fryslân in het 

domein Zorg en Veiligheid.  

2.2 Het doorvoeren van de nieuwe naar Zorg en Veiligheid in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022 draagt bij 

aan het scheppen van duidelijkheid 
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In het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 is Zorg en Veiligheid één van de vier thema’s waar GGD Fryslân haar 

ambitie over uitspreekt. Het meerjarenbeleidsplan dat in 2022 opgesteld zal worden biedt de mogelijkheid de 

nieuwe naam voor Zorg en Veiligheid GGD Fryslân te presenteren. 

 

 

 

 

 

Kanttekeningen/risico’s 

1. Het visiedocument wordt nog verder geconcretiseerd 

Gemeenten hebben behoefte aan duidelijkheid over welke (ondersteunende) rol GGD Fryslân kan spelen in de 

uitvoering van hun taken in het domein Zorg en Veiligheid. Het visiedocument zal daarom verder geconcretiseerd 

worden. Het team Zorg en Veiligheid heeft in het eerste kwartaal van 2021 een eerste opzet voor een 

productenboek gedaan. In gezamenlijkheid met gemeenten, zodat ook hun taken hierin worden opgenomen, zal 

het productenboek verder worden uitgewerkt. 

 

 

 

Financiële consequenties 

 

-  

De taken die genoemd zijn in het visiedocument worden gefinancierd uit de bijbehorende (project)middelen. 

Uit het vaststellen van het visiedocument volgen geen financiële consequenties. 

  

 

Vervolgaanpak/uitvoering 

• Presentatie BCg 6 oktober 2021 

• Brainstormsessie naam Z&V – Datum volgt 

 

 

Communicatie 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf secretaris: 

Kopie naar auteur 
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