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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 8 september 2022 

Locatie : Microsoft Teams-vergadering  

 

Aanwezig:   

H. Zonderland  

(vice-voorzitter Agendacommissie) 

N. Kramers P. van der Zwan 

P. IJnsen J.D. de Vries M. Poelman 

G. Wiersma E. Verhagen G. van Essen 

E. de Groot L. de Vries C. de Pee 

S. Sijtsma I. Zonneveld R. de Vries 

L. Kleefstra (DPG) W. Kleinhuis (algemeen directeur) T. Hartman (Adjunct GGD) 

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

   

Afwezig:   

S. Vegelin B. Gardeniers Vlieland (vacature) 

 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Mevrouw Zonderland opent de vergadering als vice-voorzitter van de huidige 
agendacommissie. De heer Zoetendal heeft andere portefeuilles gekregen en 
komt daarmee niet meer terug in de Bestuurs- en Agendacommissie. 
 
Iedereen stelt zich kort voor, omdat dit de eerste keer is met alle nieuwe 
wethouders (na de gemeenteraadsverkiezingen). In bijzonder een welkom 
aan de nieuwe DPG – Lineke Kleefstra.  
Afmeldingen worden gemeld. Mevrouw Gardeniers heeft haar instemming op 
de stukken vooraf afgegeven.  
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

 

2. Mededelingen 
Mevrouw Kleefstra heeft twee mededelingen. De eerste gaat over de leergang 
met gezond verstand die nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. 
Informatie wordt nog nagezonden. De tweede mededeling is het voornemen 
om een kennismakingsprogramma GGD voor de nieuwe wethouders te 
organiseren. Deze wordt van harte aanbevolen door de voorzitter. Er volgt 
nog een uitnodiging waarmee de belangstelling geïnventariseerd kan worden.  
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
 

 

3. Nieuwe Agendacommissie Gezondheid 
De voorzitter schets het proces dat gelopen is. De belangstellingsregistratie 
heeft geleid tot het voorliggende voorstel.  
Per abuis is de naam van mevrouw N. Kramers (Leeuwarden) niet correct 
gespeld, Kramer moet vervangen worden door Kramers.  
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De Bestuurscommissie Gezondheid stelt, unaniem, de nieuwe 
Agendacommissie vast.  
 
De nieuwe voorzitter stelt zich voor aan de Bestuurscommissie.  

4. Nieuw lid Auditcommissie 
De heer IJnsen heeft zijn belangstelling voor de Auditcommissie kenbaar 
gemaakt. Zijn aanbod wordt door de Bestuurscommissie aangenomen. 
 
De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met de kandidatuur en daarmee 
heeft de Auditcommissie weer twee leden.  

 

5. Meerjarenkoers Veiligheidsregio 2023-2026 
a. Algemeen deel  
b. Beleidsplan Veiligheid 
c. Agenda Publieke Gezondheid 2023-2027  
d. Aanbiedingsbrief 
e. Regionaal risicoprofiel 2022 

Een uitgebreid proces tot op heden heeft geleid deze meerjarenkoers. 
Maandag 5 september was er nog gelegenheid voor het stellen van 
verdiepende vragen door ambtenaren. De heer Hartman neemt de 
Bestuurscommissie hierin mee. Deze aanvullende toelichting is verhelderend 
voor het bestuur.  
Er worden complimenten uitgedeeld.  
 
De bestuurscommissie stemt in met de onderdelen a, c en d en neemt de 
onderdelen b en e voor kennisgeving aan.  
 

 

6. Rondvraag en sluiting 
Enkele leden van de bestuurscommissie zijn later aangesloten en maken van 
de gelegenheid gebruik om zich nog voor te stellen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering af met dank voor de aanwezigen.  
 

 

 

 

 

 

   

   

   

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


