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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. De tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit ten behoeve 
van de extra adviesvragen op het terrein van gezonde 
leefomgeving te verlengen voor de periode van drie jaren 2022 
t/m 2024, alvorens te besluiten over al dan niet structurele 
consequenties. 

2. Bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Gezonde 
Leefomgeving te vormen ter dekking van de kosten van deze 
extra personele capaciteit. 

3. De bestemmingsreserve Gezonde Leefomgeving te voeden 
vanuit een eventueel positief saldo van het programma 
Gezondheid 2021 en volgende jaren tot een maximum van  
€ 300.000. 

Inleiding 

 

In het GGD-beleidsplan is de ambitie geformuleerd dat gezondheid 
een prominente plek krijgt in het omgevingsbeleid van Friese 
overheden, een beleidsterrein waar zij met de komst van de 
Omgevingswet meer ruimte en verantwoordelijkheid in krijgen. Veel 
Friese gemeenten benoemen gezondheid als belangrijk thema voor 
hun Omgevingsvisie. We zien dat toegenomen aandacht voor en 
waardering van gezonde leefomgeving leidt tot een toename in 
vragen van en activiteiten in Friese gemeenten aan/met ons als 
GGD.  
 
De bestuurscommissie gaf in december 2019 de opdracht om met 
incidentele middelen een vervolg te geven aan deze activiteiten; 
onze beleidsadviesrol op het terrein van gezonde leefomgeving in 
2020 en 2021 te versterken en inzicht te krijgen in wat dit na 2021 
vraagt van de GGD, al dan niet structureel.  
 
Uitstel van de inwerkingtreding van de wet en onduidelijkheid over 
het beschikbaar komen van landelijke middelen voor dit thema, 
maken dat deze vraag slechts ten dele beantwoord kan worden. 
Het bijgevoegde memo beschrijft waar we nu staan en de 
verwachting voor de komende jaren. 



 
 

 

Beoogd effect 

 

Winst voor de kwaliteit van de leefomgeving en de publieke 
gezondheid in Friesland door gezondheid mee te wegen en uit te 
werken in omgevingsvisies, -programma’s, plannen en besluiten 
met betrekking tot de inrichting van de leefomgeving. 
 

Argumenten 

 

- De afgelopen jaren is de vraag aan GGD Fryslân om advies ten 
aanzien van leefomgevingsvraagstukken ‘aan de voorkant’ 
toegenomen of beter gezegd: ontstaan. Waar we voorheen 
alleen achteraf, dus bij onrust en ongerustheid rondom 
casuïstiek, werden betrokken voor risicobeoordelingen, worden 
we nu ook aan de voorkant gevraagd om advies ten aanzien 
van kansen en risico’s. 
 

Nieuw type lokale adviesvragen ‘aan 
de voorkant’ zowel direct als niet direct 
Omgevingswet gerelateerd 

2019 
2020 
2021 t/m okt. 

3 
10 
37 

 
We verwachten dat deze stijging de komende jaren nog verder 
doorzet. Voor een volledige toelichting op de ontwikkeling van 
de vraag aan GGD Fryslân, zie pagina 10 van het bijgevoegde 
memo. 
 

- De verwachting is dat er na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet meer duidelijkheid zal zijn over de structurele 
ontwikkeling van de vraag (inhoud en omvang) van gemeenten 
aan GGD-en. Gemeenten zijn op dit moment nog zoekende, 
zowel wat betreft de invoering van de wet als op het 
beleidsterrein gezonde leefomgeving. In november debatteert 
de Tweede Kamer over de ingangsdatum. Signalen wijzen erop 
dat de invoering opnieuw uitgesteld wordt. 
 

- De verwachting is dat in de toekomst een deel van de landelijke 
middelen beschikbaar komt voor GGD-en. Hierover is op dit 
moment nog geen duidelijkheid. 
 

- De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen een verloop in 
raden en colleges met zich meebrengen, waardoor kennis van 
de wet en van de relatie met publieke gezondheid verdwijnt. 
Verlenging van tijdelijke financiering geeft de nieuwe colleges 
tijd om te komen tot gedegen definitieve besluitvorming over al 
dan niet structurele uitzetting. 

Kanttekeningen/risico’s Mocht blijken dat er vanuit Gezondheid onvoldoende reserve 
gevormd kan worden, dan wordt de Bestuurscommissie 
Gezondheid geïnformeerd over de gevolgen via de gebruikelijke lijn 
(berap 4 en berap 8). 
 

Financiële consequenties  

Vervolgaanpak/uitvoering  

Communicatie  

Besluit Kies een item. 

Paraaf secretaris  

Kopie naar auteur  
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