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Inleiding 

 

Er is een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport ter informatie toegezonden. Tevens een aantal 
mededelingen.   

Kernboodschap 

 

Mededeling over de wettelijke verplichting intensivering 
gastoudertoezicht:  
Het kabinet heeft besloten op met ingang van 1 januari 2022 het 
toezicht en handhaving in de gastouderopvang te intensiveren. 
Hiervoor wordt structureel 6,4 miljoen euro beschikbaar gesteld 
door het ministerie van SZW. Dit budget wordt ongeoormerkt 
gestort in het gemeentefonds.  
Het beoogde doel is dat hiermee 50% van de voorzieningen voor 
gastouderopvang jaarlijks geïnspecteerd (ook onaangekondigd) 
wordt door de GGD in 2023. Het huidige niveau is 5%.  
Op dit moment loopt er al een ambtelijke inventarisatie waarin 
gemeenten gevraagd worden om hun beoogde percentage voor het 
jaar 2022 aan te geven.  
 
Mededeling over het Coronaboek: 
De Veiligheidsregio en GGD Fryslân maken een boek voor 
iedereen die heeft meegewerkt aan de bestrijding van de 
coronacrisis. Dit om waardering te uiten en aandacht te geven aan 
de zeer bewogen tijd.  
Dit boek is daarnaast bedoeld voor alle medewerkers en partners 
waarmee wordt samengewerkt. Het draait om hoe we samen de 
crisis bestreden hebben.  
 
Mededeling naar aanleiding van presentatie over lachgas in 
bestuurscommissie 6-10-2021:  
In de bestuurscommissie van 6 oktober is er een presentatie 
gedaan over het onderwerp lachgas. Hierbij is de wens 
uitgesproken om een campagne te organiseren. Het doel van deze 
campagne is om lachgasverstrekkers te informeren over de risico’s 



 
van de combinatie lachgas en alcohol. Voor het einde van het jaar, 
wordt er een ambtelijke startbijeenkomst georganiseerd. Het 
voorstel is om deze campagne te integreren in een nieuwe 
programmaperiode Nuchtere Fries. 
2. In Fryslân zijn negen Friese gemeenten geïnteresseerd in het 
IJslands Preventiemodel. De negen Friese gemeenten en Nuchtere 
Fries/FPA gaan medio eind november in gesprek met het Trimbos 
Instituut. De insteek van het gesprek is om een mogelijke 
samenwerking met het Trimbos Instituut verkennen op het 
bovengemeentelijk implementeren van het IJslands 
Preventiemodel. De negen geïnteresseerde gemeenten zijn: 
Smallingerland, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, De 
Fryske Marren, Ameland, Vlieland, Schiermonnikoog en Súdwest-
Fryslân (deze gemeente werkt al met het IJslands Preventiemodel). 
 
Mededeling over informed consent: 
In de bestuurscommissie van 6 oktober 2021 bent u via de 
mededelingen geïnformeerd over de invoering van informed 
consent binnen het RVP.  
Per 1 januari 2022 moet de JGZ toestemming vragen voor 
gegevensuitwisseling met het RIVM. Bij de implementatie hiervan, 
zijn er vragen gerezen, die op dit moment verder onderzocht 
worden.  
In de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de 
implementatie, maar niet voor de uitvoering van het informed 
consent.  
 
Ingekomen stuk over de opdracht covid-19 maatregelen en 
daarmee samenhangende bestuurlijke en financiële afspraken:   
Deze brief is ter informatie toegevoegd. Het betreft in de eerste 
plaats de nakoming van de financiële en bestuurlijke afspraken met 
betrekking tot de extra kosten die GGD’en maken voor de jaren 2020 
en 2021 in verband met de bestrijding van covid-19. De brief betreft 
in de tweede plaats de extra kosten die de GGDꞌen en GGD GHOR 
NL in het jaar 2022 maken in verband met de bestrijding van covid-
19. 
De meerkosten kunnen in 2022 net als in 2021 worden gedeclareerd 
bij het Ministerie van VWS. Verschil is dat in 2022 minder 
opbrengsten (bijvoorbeeld reizigersvaccinaties) niet meer worden 
vergoed door het Ministerie. Indien bijsturing nodig is, zal dit via de 
bestuursrapportage gaan.   
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