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Conceptbesluit 

 

1. In te stemmen met het geven van een vervolg aan de Friese aanpak 
Kansrijke Start voor twee jaar; 
2. De GGD als aanjager opdracht te geven voor het maken van een 
meerjarenprogramma Kansrijke Start Fryslân en daarin de verbinding met en 
borging binnen de Friese Preventieaanpak (FPA) te zoeken; 
3. Bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Kansrijke Start te 
vormen ter dekking van de kosten van 2022 en 2023; 
4. De bestemmingsreserve Kansrijke Start te voeden vanuit een eventueel 
positief saldo van het programma Gezondheid 2021 en volgende jaren tot een 
maximum van € 132.782,-;  
5. In 2022 de bestuurscommissie op basis van een meerjarenprogramma een 
voorstel te doen tot opnemen in de kaderbrief ’24-27’, in de verwachting dat 
de landelijke middelen ter beschikking komen. 

Inleiding 

 

In de eerste 1000 dagen van een kind wordt een belangrijke basis gelegd 
voor de gezondheid. Dit was in 2019 reden voor de Bestuurscommissie om 
middels het ‘Actieprogramma Kansrijke Start – Een Friese coalitie’ werk te 
maken van deze 1000 dagen, zodat ieder kind in Fryslân een kansrijke start 
krijgt. Parallel aan dit actieplan werden in de gemeenten lokale coalities 
Kansrijke Start gevormd onder aanvoering van een lokale coalitieleider. Eind 
2021 loopt het huidige actieprogramma officieel af. In het nieuwe 
regeerakkoord wordt een vervolg gegeven aan Kansrijke Start, onder andere 
door het structureel financieren van dit programma (23 mio per jaar vanaf 
2023). Uit de evaluatie van het huidige programma komt naar voren dat een 
vervolg wenselijk is, zodat de opgebouwde samenwerking verder verstevigd 
kan worden.  

Beoogd effect 

 

Het geven van een goede start aan alle Friese kinderen, door de huidige 
samenwerking verder uit te bouwen binnen de Friese Preventieaanpak.  



 
 

Argumenten 

 

De evaluatie van het huidige actieprogramma Kansrijke Start – een Friese 
coalitie doet een aantal aanbevelingen voor het vervolg.    

Kanttekeningen/risi

co’s 

 

Net als in de eerste fase zijn de te behalen resultaten mede afhankelijk van 
de wijze waarop de lokale coalities zich ontwikkelen. Deze coalities zijn 
inmiddels al aardig op weg, waardoor dit risico beperkt is.  
In dit voorstel wordt er op basis van het regeerakkoord vanuit gegaan dat 
gemeenten structurele financiering krijgen van het Rijk. Het is nog niet 
bekend hoe dit precies vorm krijgt.  
 
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 

 

Het voorzetten van Kansrijke Start en het uitbouwen van de provinciale 
samenwerking binnen de Friese Preventie Aanpak vraagt om een aanjagende 
rol van de GGD.  
 
Gezien de uitdagingen wordt de ureninvestering geschat op 16 uur per week 
voor een aanjager, en 6 uur per week voor organisatorische en 
communicatieve ondersteuning. Het vervolg van de Friese coalitie ‘Kansrijke 
Start’ vraagt daarmee om een investering van € 66.391 per jaar in 2022 en 
2023.  
  

Functie  Aantal uren per week  Kosten per jaar 
Aanjager kansrijke start  16  €53.670  
Ondersteuning secretariaat  6  €12.721  
                                                                      Totaal €66.391  
  
Uitsplitsing per gemeente:  
Gemeentenaam  aantal 

inwoners  
percentage  Kosten per jaar  

Achtkarspelen           27.900   4%  €               2.843   

Ameland             3.746   1%  €                  382   

Dantumadeel  18.943  3%  €               1.931   

Harlingen           15.807   2%  €               1.611   

Heerenveen           50.650   8%  €               5.162   

Leeuwarden         124.481   19%  €             12.687   

Ooststellingwerf           25.464   4%  €               2.595   

Opsterland           29.812   5%  €               3.038   

Schiermonnikoog                931   0%  €                    95   

Smallingerland           56.040   9%  €               5.711   

Terschelling             4.870   1%  €                  496   

Vlieland             1.194   0%  €                  122   

Weststellingwerf           26.130   4%  €               2.663   

Tytsjerksteradiel           32.060   5%  €               3.267   

Súdwest Fryslân           89.999   14%  €               9.172   

De Fryske Marren           51.778   8%  €               5.277   

Waadhoeke           46.149   7%  €               4.703   

Noardeast-Fryslân           45.481   7%  €               4.635   

     651.435   100%  €             66.391   
 

Vervolgaanpak/uitv

oering 

 

In het voorjaar wordt in samenwerking met de lokale coalities en alle andere 
partners een meerjarenprogramma Kansrijke Start Fryslan opgesteld. Parallel 
wordt de borging van Kansrijke Start binnen de Friese Preventieaanpak 
verder vormgegeven.  



 
 

Communicatie 

 

Na de zomer wordt het bestuur geïnformeerd over het meerjarenprogramma. 
Gemeenten worden bij de uitvoering betrokken waardoor korte lijnen zijn 
geborgd. In 2024 ontvangt de Bestuurscommissie een evaluatie. 

Besluit Kies een item. 
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