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het ingekomen stuk, de samenvatting coalitieakkoord en de 
mededelingen.  

Inleiding 

 

Door BacPG is een samenvatting van het coalitieakkoord 
toegemaakt. Deze wordt ter informatie met u gedeeld. Er is een 
mededeling over de stand van zaken Zorg en Veiligheid 
toegevoegd.  

Kernboodschap 

 

 
Mededeling over stand van zaken Zorg en Veiligheid 
Per 1 januari 2022 is de nieuwe DVO collectieve taken van kracht 
De GGD voert in het kader van de wet verplichte GGZ (Wvggz) een 
aantal taken namens de Friese gemeenten uit. Zo verricht GGD 
Fryslân het verkennend onderzoek ter voorbereiding van een 
aanvraag zorgmachtiging en hoort zij betrokkenen ter voorbereiding 
van een mogelijk op te leggen crisismaatregel. Afspraken over de 
uitvoering van deze taken zijn voor beide partijen in een 
dienstverleningsovereenkomst vervat. Op 6 oktober stemde het 
GGD-bestuur in met het voorstel verlenging van de taken Wvggz. 
De door GGD voorgestelde termijn is in de gemeentelijke procedure 
aangepast: de dienstverleningsovereenkomst wordt voor twee jaar 
ondertekend met na deze periode de mogelijkheid jaarlijks te 
verlengen.  
Per 1 januari 2022 is het meldpunt zorgwekkend gedrag omgezet 
van pilot naar structurele taak. Door het meldpunt komen sociaal 
kwetsbare personen of gezinnen sneller in beeld en krijgen ze de 
ondersteuning die nodig is om (meer) maatschappelijk leed, 
overlast en kosten te voorkomen. Op zes oktober 2021 heeft de 
Bestuurscommissie Gezondheid besloten het meldpunt 
zorgwekkend gedrag bij de GGD Fryslân te beleggen. Met 
gemeenten wordt, na instemming van de colleges, een 
dienstverleningsovereenkomst getekend met de duur van twee jaar 
met de mogelijkheid deze na deze periode met twee jaar te 
verlengen. 
 



 
Mededeling over de stand van zaken Coronacrisis 
Mondeling zal de stand van zaken worden toegelicht door de 
Directeur Publieke Gezondheid.  
 
Ingekomen stuk over coalitieakkoord  
De samenvatting is ter informatie toegevoegd met daarin de 
hoofdpunten op het gebied van publieke gezondheid 
 

 


