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1.

G. Wiersma

G.R. Wielinga (lid Agendacommissie)

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
Mevrouw de Graaf voegt mondeling de volgende mededelingen toe:
Werkwijze voor het opnemen van middelen RVP in onze begroting:
We voegen voor het DB een begrotingswijziging aan berap 2 toe. Omdat we een bestuursbesluit hebben
van de BC Gezondheid om RVP middelen van gemeenten over te brengen naar de GGD, leggen we
deze begrotingswijziging niet voor zienswijzen voor.
Nu (nog) niet meedoen aan project STORM:
Voorlopig zien we af van deelname aan het project STORM, omdat dit op dit moment teveel inspanning
van onze medewerkers vraagt. Mogelijk kunnen we juni volgend jaar alsnog instappen. In dat geval
leggen we dit voor aan de Bestuurscommissie Gezondheid.
Relatie tussen testbereidheid en afstand tot testlocaties:
We hebben de relatie tussen de afstand tot testlocaties en de testbereidheid onderzocht. De resultaten
van dit onderzoek geven geen aanleiding om meer testlocaties te openen in Friesland.
De aanpak en het gebruik van middelen ter bestrijding van corona gerelateerde gezondheidseffecten:
Op 17 juni is in de Bestuurscommissie Gezondheid gesproken over de aanpak en het gebruik van
middelen ter bestrijding van corona gerelateerde gezondheidseffecten. Afspraak was dat de GGD het
initiatief neemt voor een overleg over de uitwisseling van ervaringen en het gebruik van de diverse
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steungelden. Op 1 juli is er voor beleidsmedewerkers van gemeenten door de GGD een bijeenkomst
georganiseerd waar het delen van ervaringen en praktische initiatieven centraal stond. Op basis van de
bijeenkomst en de individuele gesprekken tussen GGD en gemeente-medewerkers constateren en
adviseren we nu drie lijnen waar middelen voor ingezet kunnen worden. In de lokale samenwerking en
advisering focussen we op drie speerpunten:
•
•
•

Gezonde school en Gezonde kinderopvang
Ziekteverzuim en thuiszitters
Versterking samenwerking preventieve zorg en basisonderwijs (naar voorbeeld van proeftuin in
Brabant)

Hiermee wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat al werkt en verantwoordelijkheden die er al zijn bij de
diverse stakeholders, zodat wat is opgebouwd niet weg is wanneer de middelen op zijn. De doelgroepen
voor deze interventies zijn alle kinderen en jongeren in de leeftijd 4+. We willen hierbij ook extra
aandacht vragen voor de psychosociale gezondheid van de doelgroep pubers en jongvolwassenen,
omdat de coronacrisis op deze groep meer dan gemiddelde impact heeft gehad.
Als een gemeente hiermee aan de slag wil, kan er contact opgenomen worden met de betreffende
beleidsadviseur van de GGD.
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.

5.

Infographic FPA
Mevrouw Zonderland geeft een toelichting vanuit het platform FPA. Mevrouw de Ruijter geeft
complimenten voor deze manier van samenvatten in een infographic.
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de infographic FPA.

6.

Presentatie analyse lachgas
Programmaleider Fabian Schurink verzorgt een presentatie over de analyse van het gebruik van lachgas.
Naar aanleiding van de presentatie benadrukt de heer de Groot dat het gebruik in combinatie met alcohol
een groot risico is. Kunnen we hier gezamenlijk iets mee, richting de Horeca? De heer Zoetendal stelt
voor om het in handen van het platform FPA te stellen, om met een aanpak voor heel Friesland te
komen. De Bestuurscommissie Gezondheid stemt hiermee in.
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de presentatie en uit waardering voor de heldere
informatie.

7.

Visiedocument Zorg & Veiligheid
De heer Bouwman vraagt of het stuk vooraf breed genoeg besproken is. Mevrouw de Graaf geeft aan dat
het breed besproken is, maar dat het soms lastig is om de juiste ambtenaren te betrekken. Ze stelt voor
om alsnog een ronde te maken via de Gezondheidsambtenaren, maar vraagt de Bestuurscommissie
Gezondheid om in te stemmen met de inhoud. Daarmee weten we hoe we initieel het gesprek met onze
partners kunnen voeren. We zoeken daarbij altijd nadrukkelijk de samenwerking.
De Bestuurscommissie Gezondheid onderschrijft de inhoud van het visiedocument. Er wordt nog een
ronde langs de gezondheidsambtenaren gemaakt. Indien dit aanleiding geeft tot wijzigingen, dan wordt
het visiedocument opnieuw geagendeerd.

8.

Verlenging programma JGZ 3.0
De Bestuurscommissie stemt in met de verlenging van het programma JGZ 3.0 en stelt het voorstel vast.
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9.

Meldpunt zorgwekkend gedrag en de Wvggz
De heer Wassink vraagt of de duur van de DVO niet beter iets korter kan zijn. Mevrouw de Graaf licht toe
dat het sluiten van een DVO veel inspanning vergt van zowel de GGD, als de gemeenten. Het is daarom
niet wenselijk om dit vaker dan nodig te doen.
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het sluiten van de DVO en stelt het voorstel vast.

10.

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

11.

Rondvraag en sluiting
Mevrouw de Graaf geeft aan dat de Tweede kamer meer toezicht op gastouders wil. Dit moet nog
worden uitgewerkt. Zodra we meer concrete informatie voor de Bestuurscommissie Gezondheid hebben,
komen we hierop terug.
De voorzitter bedankt iedereen daarop voor de inbreng en sluit de vergadering.
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