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OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 
Inleiding en toelichting  
 
Het huidige VRF-meerjarenbeleidsplan loopt tot einde van dit kalenderjaar. Eind 2021 is het 

meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en zijn de bevindingen van het programma Gezondheid vastgesteld in 

de Bestuurscommissie Gezondheid van november 2021. In een besloten deel is na afloop van deze 

vergadering een eerste peiling gedaan bij de bestuursleden over de wensen voor het beleid voor de 

volgende bestuursperiode.  

 

Ook op andere momenten is nog input opgehaald bij gemeenten: 

- Een drietal digitale instuifbijeenkomsten voor gemeenteraadsleden in VRF-verband (eind januari, 

begin februari 2022); een samenvatting van de reacties is mondeling teruggekoppeld door de 

adjunct-directeur tijdens de Bestuurscommissie van 10 februari.  

- Een digitale ambtelijke bespreking op 20 april 2022 waarin de eerste contouren van het 

meerjarenplan zijn voorgelegd.   

 

Het MT Gezondheid van GGD Fryslân heeft voorgesteld om een andere indeling van het meerjarenplan 

te kiezen, namelijk volgens de lijn van de levensloop van de mens. Deze indeling doet meer recht aan het 

feit dat we werken voor mensen en niet voor thema’s. Ook liggen er voor de verschillende levensfases 

andere uitdagingen in de publieke gezondheid.  

Alle input is door een projectteam verwerkt tot de voorliggende Concept Agenda Publieke Gezondheid 

GGD Fryslân 23-26. In deze concept agenda staan, behalve een missie en agendapunten per levensfase 

(lyts, jong, grut en wiis) ook een missie en punten voor alle inwoners van Fryslân: voor elkenien.  

De terminologie en leeftijdsbegrenzing van lyts, jong, grut en wiis is conform de indeling bij de Friese 

Preventieaanpak.  

 

Na het opiniërende gesprek in de Bestuurscommissie van 9 juni volgt zo nodig bijstelling en worden de 

voornemens getoetst bij cruciale stakeholders. Vervolgens wordt de agenda definitief gemaakt, 

geïntegreerd in het VRF-meerjarenbeleidsplan en ter vaststelling (programma Gezondheid) voorgelegd 

aan de bestuurscommissie op 6 oktober 2022, waarna het doorgeleid kan worden ter besluitvorming aan 

het algemeen Bestuur op 15 december.  
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Ter bespreking  
1. Herkent u het beeld dat wij schetsen over publieke gezondheid? (Voorwoord en kopjes 

“ontwikkelingen en ambities in de context”) 

2. Onderschrijft u de agendapunten voor de Publieke Gezondheid 23-26 zoals geformuleerd voor  

a. Elkenien 

b. Lyts  

c. Jong 

d. Grut 

e. Wiis 

f. Organisatie 

3. Welke punten op de agenda voor Publieke Gezondheid hebben de hoogste prioriteit?  

4. Heeft u suggesties, aanvullingen….? 

 
 


