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2. PROGRAMMAPLAN GEZONDHEID 
 

2.1. Doel van het programma 

De hoofdambitie van het meerjarenbeleidsplan 2019-2022: we gaan de komende vier jaren 

gezondheidswinst boeken. GGD Fryslân wil het aantal ongezonde levensjaren voor iedereen terugbrengen. 

Extra aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een lage sociaal-economische status, omdat uit 

onderzoek blijkt dat het aantal ongezonde levensjaren voor deze groep veel groter is.  

 

Onze missie is: Iedereen verdient een veilig en gezond leven. Wij dragen daaraan bij! 

 

Om onze missie waar te maken, richten we ons in het programma Gezondheid op factoren die de 

gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Denk aan de sociaal-economische situatie van mensen 

of culturele, fysieke en sociale factoren in de omgeving van mensen. Maar ook het gedrag en de 

vaardigheden van mensen zelf hebben invloed op hun eigen gezondheid (positieve gezondheid, Huber 

2011).  

 

2.2. Speerpunten Gezondheid 

In de begroting zijn de vier pijlers van GGD Fryslân terug te vinden.  

 

 
 



 

5 

 

In de ‘Kaderbrief 2023-2026’ staan de volgende inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen binnen het 

programma Gezondheid: 

 

Invoering Omgevingswet / duurzaam gezond leven  

In ons huidig GGD-beleidsplan staat dat gezondheid een prominente plek krijgt in het omgevingsbeleid van 

Friese overheden. Met de komst van de Omgevingswet krijgen de gemeenten meer ruimte en 

verantwoordelijkheden op dit beleidsterrein. Veel Friese gemeenten noemen gezondheid ook als 

belangrijk thema in hun omgevingsvisie. We zien meer aandacht voor en waardering van een gezonde 

leefomgeving. Friese gemeenten benaderen ons dan ook vaker met vragen of om mee te werken aan 

activiteiten op dit gebied. 

De bestuurscommissie Gezondheid heeft november 2021 ingestemd dat de tijdelijke personele uitbreiding 

ten behoeve van de extra adviesvragen op het terrein van gezonde leefomgeving, verlengd wordt tot en 

met 2024. Daarbij wordt bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd op Gezonde 

Leefomgeving, om de kosten van de extra personele capaciteit te dekken. De bestemmingsreserve mag de 

komende jaren groeien tot een maximum van €300.000,-.  

  

Invoering Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) - Zorg & Veiligheid  

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat 

ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, 

verzamelen en verwerken. Met de komst van de Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal domein 

(WAMS) die medio 2023 in werking treedt, is deze juridische basis wel geregeld.  

Daarnaast verplicht deze wet de gemeenten onder andere om een meldpunt voor niet acute hulpvragen in 

te stellen. Binnen Fryslân draaien we vanaf medio 2019 t/m 31-12-2021 al een pilot met een dergelijk 

meldpunt. Gemeenten hebben besloten om dit meldpunt ook vanaf 2022 voor te zetten. Colleges hebben 

hiermee ingestemd en er is een dienstverleningsovereenkomst getekend.  De bestuurscommissie 

Gezondheid heeft er in oktober 2021 ook mee ingestemd dat de uitvoering van dit meldpunt bij GGD 

Fryslân moet komen te liggen. Dit is tegelijkertijd gebeurd met de verlenging van de taken die de GGD 

Fryslân namens de gemeenten in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 

doet. 

Tijdens de duur van de dienstverleningsovereenkomsten wordt onderzocht of de taken in de 

Gemeenschappelijke Regeling kunnen worden opgenomen. 

 

Prenataal huisbezoek  

Met de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is de categorie onder de negen maanden (-9 

maanden) toegevoegd aan de jeugdgezondheidszorg. Hiermee wordt het een gemeentelijke taak om 

prenataal huisbezoek te verrichten. Het doel van het prenataal huisbezoek JGZ is zwangeren en hun gezin, 

als er sprake is van een kwetsbare situatie, vroegtijdig passende ondersteuning te bieden. Dit maakt de 

kans op een kansrijke start groter voor de baby en het gezin waarin de baby wordt geboren. In november 

2021 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid GGD Fryslân de opdracht gegeven om deze wettelijke taak 

uit te voeren. De ingangsdatum is 1 juli 2022.  

 

De middelen hiervoor worden jaarlijks vanuit het Rijk verstrekt aan gemeenten in het Gemeentefonds en 

ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze taak.  

 

Kansrijke start 

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. 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). 

Gemeenten ontvangen hiervoor structurele financiering. Het is nog niet bekend hoe dit precies vorm 

krijgt. 
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Rijksvaccinatieprogramma (RVP)  

Aan het gemeentefonds worden middelen toegevoegd voor de uitvoering van de Meningokokken W-

vaccinaties en de HPV-vaccinaties voor jongens. Zoals bestuurlijk is afgesproken nemen we deze middelen 

op in de begroting van de GGD. We voegen de vaccinaties toe aan de uitvoering van het RVP. 

 

Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang 

Het kabinet heeft besloten op met ingang van 1 januari 2022 het toezicht en handhaving in de 

gastouderopvang te intensiveren. Hiervoor stelt het Ministerie van SZW structureel 6,4 miljoen euro 

beschikbaar. Dit budget wordt ongeoormerkt gestort in het gemeentefonds.  

Jaarlijks moet in 2023 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang jaarlijks geïnspecteerd worden 

door de GGD (ook onaangekondigd). In 2021 was dit 5%.  

In 2022 wordt aan de Bestuurscommissie Gezondheid voorgesteld hoe deze groei te realiseren.  

 

Noord-Nederlandse samenwerking 

De deskundigheid op onder andere de onderwerpen infectieziekte bestrijding, TBC en medische 

milieukunde wordt steviger verankerd. Door de wereldwijde corona-uitbraak is expliciet naar voren 

gekomen dat wij de infectziektenbestrijding in Nederland niet stevig genoeg hebben georganiseerd en 

vastgelegd. Dit leidt tot nieuwe landelijke normstellingen en daardoor mogelijk hogere kosten.  

 

Invulling infectieziektebestrijding na corona - organisatieontwikkeling 

Binnen GGD Fryslân vindt een herijking van de organisatie-inrichting plaats. Hierin worden de landelijke 

inzichten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en GGD GHOR Nederland in 

meegenomen.  We verwachten eind 2022 het bestuur te kunnen informeren en eventueel voorstellen te 

doen.  

 

Bij het opstellen van de kaderbrief waren de financiële effecten van de twee laatstgenoemde 

ontwikkelingen nog niet in te schatten. Deze zijn derhalve als pm-post opgevoerd. De financiële effecten 

zijn nog steeds niet in te schatten. Als het financiële gevolgen heeft, zal dit worden voorgelegd aan de 

bestuurscommissie Gezondheid en vervolgens worden verwerkt in een begrotingswijziging 2023.  

 

2.3. Resultaten in 2023 

We dragen als netwerkorganisatie samen met onze partners bij aan onze hoofdambitie zoals vastgesteld 

in het meerjarenbeleidsplan (zie 2.1). Om onze hoofdambitie te ondersteunen, zijn de volgende 

ondersteunende ambities geformuleerd voor 2019-2022: 

• Gezondheid krijgt in alle omgevingsvisies een prominente plek. 

• De kinderopvang in Friesland voldoet aan de gestelde normen voor kwaliteit en veiligheid. Het 

aantal zogenaamde ‘groene’ profielen (dat wil zeggen door de inspectie als voldoende 

beoordeeld) is toegenomen met 10%.  

• De huidige vaccinatiegraad (95% voor RVP en 52% voor HVP) blijft op peil. 

• We dragen bij aan de vermindering van de druk op de specialistische hulp en zorg.  

• We voorkomen antibioticaresistentie en bestrijden het als het zich aandient. 

• Er valt niemand tussen wal en schip! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


