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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 6 oktober 2022 

Locatie : Leeuwarden, VRF – Harlingertrekweg  
 

Aanwezig:   

L. de Vries (voorzitter) H. Zonderland (lid Agendacommissie) E. de Groot (lid Agendacommissie) 

N. Kramers (lid Agendacommissie) M. Poelman (lid Agendacommissie)  

S. Vegelin P. IJnsen S. Sijtsma 

J.D. de Vries P. van der Zwan C. de Pee 

R. de Vries L. Kleefstra (Directeur Publieke Gezondheid) B. Huis in ’t Veld (secretaris) 

W. Kleinhuis (Algemeen directeur) E. Knoll (directeur bedrijfsvoering)  

Afwezig:   

G. Wiersma B. Gardeniers E. Verhagen 

I. Zonneveld G. van Essen Gemeente Vlieland 

   

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering, nieuw in zijn hoedanigheid als voorzitter 
van de Bestuurscommissie Gezondheid. Hij heet iedereen welkom, ook de 
aanwezige journalist.  
De afwezigen worden vermeld. 
 

De Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

2. Portefeuilleverdeling Agendacommissie Gezondheid 
De Agendacommissie Gezondheid heeft in nieuwe samenstelling ook de 
eerste vergadering gehad. Dit heeft geleid tot voorstel portefeuilleverdeling 
binnen de Agendacommissie.  
 
De portefeuilleverdeling wordt conform voorstel aangenomen. De leden van 
de Bestuurscommissie Gezondheid wensen de Agendacommissie veel 
succes.  
 

 

3. Besluitenlijsten 
- 9 juni 2022 

De heer IJnsen was op 9 juni wel aanwezig. Met deze aanpassing worden de 
conclusies van 9 juni vastgesteld.  

- 8 september 2022 
 De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De meegestuurde mededelingen leiden niet tot vragen.  
 
Mevrouw Kleefstra heeft nog een aantal aanvullende mededelingen over 
Corona, de ondersteuning aan de Oekraïense vluchtelingen en SPUK 
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(specifieke uitkering), GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA 
(Integraal Zorgakkoord) en hoe de GGD hierin acteert.  
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
 

5. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak 
De heer J.D. de Vries geeft een toelichting op de stand van zaken binnen de 
Friese Preventie Aanpak (FPA). Dit is een regulier agendapunt om de 
verbinding tussen de Bestuurscommissie Gezondheid en de FPA te houden.  
 
Er volgt een discussie over onder andere de SPUK en dat breed kijken en 
verbinding leggen zo belangrijk is. Het gaat niet zo veel om nieuw, maar 
vooral om verbreden en versterken door samen te werken. Dit wordt 
meegegeven aan de heer de Vries als voorzitter van de FPA.  
 
De Bestuurscommissie wil daarbij ook focus aanbrengen in het gezamenlijke 
verhaal. In de Agendacommissie is ook gesproken over de hoeveelheid 
gremia en tafels waar veel dezelfde onderwerpen, met een eigen nuancering 
en dynamiek. Dit wordt ook wel ervaren als bestuurlijke drukte.  
 
De Agendacommissie Gezondheid krijgt de opdracht van de 
Bestuurscommissie Gezondheid om tot een voorstel te komen hoe we met 
alle gremia en tafels die er zijn de bestuurlijke drukte kunnen verminderen en 
efficiënt en effectief kunnen blijven.  
 

 

6. Regionale coördinatie ‘opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) 
Dit is ter informatie voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid. 
Hiermee organiseer je de paraplu en het geeft de gemeenten zelf de ruimte 
om hierbij wel/ niet aan te haken.  
 
De Bestuurscommissie neemt kennis van de regionale coördinatie. 
  

 

7. Bestuursrapportage 
Mevrouw Kleefstra geeft een korte introductie. Het is de bestuursrapportage 
waarmee het bestuur inzicht gegeven wordt in de afwijkingen en risico’s. In de 
Bestuurscommissie Gezondheid gaat het dus om het onderdeel programma 
Gezondheid. 
 
Naar aanleiding van stelt mevrouw de Pee de vraag over de kosten die 
gemaakt worden ten aanzien van extra inspecties kinderopvang. De 
fasegewijze invoering levert geen risico op en de dekking hiervoor komt in het 
gemeentefonds.  
De heer de Groot vraagt nog naar de kansen en bedreigingen rondom de 
invoering van de WAMS. In deze fase kan dit nog niet kwantitatief worden 
gemaakt.  
 
De Bestuurscommissie stemt in met de teksten onder programma 
Gezondheid en de doorgeleiding van de bestuursrapportage aan het Dagelijks 
Bestuur.  
 

 

8. Publieke Gezondheid en ouderen 
Mevrouw Kleefstra introduceert het onderwerp en de gastspreker – de heer C. 
van den Heuvel.  
Als eerste wordt de Bestuurscommissie meegenomen in een presentatie met 
aandacht voor het waardeerperspectief, daarna krijgt de heer van den Heuvel 
het woord – als ambassadeur en ervaringsdeskundige. De presentatie en de 
enthousiaste toelichting van de heer van den Heuvel wordt goed ontvangen. 
Er volgt een gesprek over het belang om met de ouderen te praten en niet 
over. Voor veel bestuurders is het ‘wake-up call’, maar vooral ook dat dit iets 
is van de hele samenleving. Bestuurders kunnen wel een belangrijke bijdrage 
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leveren hieraan. De heer van den Heuvel roept hierbij de bestuurders op om 
ook richting Den Haag gezamenlijk op te trekken en een ‘vuist  te maken dat 
het belangrijk is dat er financiële middelen voor deze levensfasen beschikbaar 
komen. Het gaat daarbij dus om samen met de ouderen uit te werken wat 
nodig is en kan. Schaarste en betaalbaarheid van de zorg is een belangrijk 
argument om nu hierop te gaan anticiperen.  
 
Door de voorbereidingsgroep zijn een aantal vragen gesteld. Op de vragen 1 
en 2 wordt unaniem en volmondig ja gezegd. De visie wordt onderschreven 
en de bestuurders willen dit gaan uitdragen. De drie rollen van de GGD 
worden ook erkend.  
 
De Bestuurscommissie vraagt de voorbereidingsgroep, na een ‘ja’ op de 
vraag of de Friese gemeenten samen willen optrekken, dit in een concreet 
voorstel nader uit te werken en dan voor te leggen aan de 
Bestuurscommissie.  
 

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

 

 

 


