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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 9 juni 2022 

Locatie : Leeuwarden, VRF – Harlingertrekweg  

 

Aanwezig:   

J. Zoetendal (voorzitter) m. Poelman L. de Vries 

H. Zonderland (lid Agendacommissie)  E. de Groot  G. van Essen 

J. B. Wassink (lid Agendacommissie) – digitaal  E. Verhagen J.D. de Vries 

A. Schoenmaker (directeur GGD) W. Kleinhuis (algemeen directeur) T. Hartman (Adjunct GGD) 

E. Knoll (directeur bedrijfsvoering) B. Huis in ‘t Veld (secretaris)  

   

Afwezig:   

P.M. Jonker L. Boelsma I. Zonneveld 

B. Westerink A. Bouwman E.A. de Ruijter 

R. de Vries J. Hoekstra-Sikkema E.E. Gerbrands 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Sinds lange tijd een fysieke 
vergadering. Er zijn als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen veel 
wethouders afwezig.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

 

 

2. Besluitenlijst 10-02-2022  
De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van wordt door de voorzitter vermeld dat de financiering voor 
2022 en 2023 voor Nu Niet Zwanger gehaald wordt uit het 
bestemmingsresultaat van 2021 met de voorwaarde dat het dan 
onvoorwaardelijk opgenomen wordt in de kaderbrief 24-27. De middelen voor 
Kansrijke Start staan nog niet in de meicirculaire.  
 
 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Een aantal mededelingen zijn meegestuurd 
met de stukken. Mondelinge mededelingen door de heer Schoenmaker:  

- Naar aanleiding van de schriftelijke mededelingen over Storm, de 
verwachting is dat voor de zomer duidelijk is of de subsidie wordt 
toegekend.  

- Er zijn persvragen gesteld over de coronakosten en dan met name 
een verbijzondering per locatie.  

- De Bestuurscommissie wordt bijgepraat over de Oekraïnecrisis en 
over corona.  

 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
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4. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak 
Mevrouw Zonderland en de heer J.D. de Vries geven een toelichting op de 
stand van zaken binnen de FPA.  
 
De bestuurscommissie neemt hiervan kennis.  
 
 

 

5. Zienswijzen op jaarstukken 2021, begrotingswijziging en begroting 2023 
Het overzicht van de zienswijzen wordt ter vergadering uitgereikt en kort 
toegelicht door de heer Knoll.  
 
De Bestuurscommissie neemt hiervan kennis en gaat akkoord met het 
doorgeleiden naar het DB/ AB.  
 
 

 

6. Bestuursrapportage 
De heer Knoll geeft een korte toelichting op de bestuursrapportage. Dit is nu 
vooral een kwalitatieve rapportage waarin de risico’s en afwijkingen in beeld 
zijn gebracht.  
De praktijk is weerbarstig, omdat er veel (nieuwe) uitdagingen zijn. De heer de 
Groot vraagt naar de risico’s op achterstanden die zijn opgelopen binnen de 
JGZ. We zien minder kinderen en leggen de focus op de risicokinderen. Het 
effect hiervan voor de toekomst weten we nu niet.  
 
De bestuurscommissie stelt de tekst vast en gaat akkoord met het 
doorgeleiden naar het DB/ AB.  
 
 

 

7. Rechtmatigheidsverantwoording   
De heer Postma (concerncontroller) geeft een mondelinge toelichting.  
 
De bestuurscommissie neemt kennis van het voorstel en gaat akkoord met 
het doorgeleiden naar het DB/ AB.  
 
 

 

8. Presentatie meerjarenbeleidsplan Gezondheid 2023-2027  
De heer Hartman neemt de Bestuurscommissie mee door middel van een 
PowerPointpresentatie over proces en inhoud. Er komen nog momenten voor 
de Bestuurscommissie, raadsleden en ambtenaren om hun reactie te geven.  
 
De Bestuurscommissie staat achter de gepresenteerde lijn.  
 
 

 

9. Uitreiking coronaboek 
De heer Kleinhuis reikt het eerste coronaboek uit aan de voorzitter. Een boek 
als herinnering aan wat we met elkaar hebben meegemaakt.  
 
 

 

10. Rondvraag en sluiting vergadering 
Er is geen rondvraag.  
De voorzitter sluit de vergadering af met dank voor de aanwezigen.  

 

 

 

 


