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Kennisnemen van 

 

De mededelingen, ingekomen stukken en toegezegde presentaties.   

Inleiding 

 

Er is een ingekomen brief voor de voorzitter over de opdracht 
COVID-19 eerste half jaar 2023.  
 
Tevens zijn de presentaties uit de vorige vergadering van de 
Bestuurscommissie Gezondheid (6 oktober 2022) toegevoegd: 

- Presentatie - FPA 
- Presentatie - De rol van publieke gezondheid en GGD 

Fryslân in de ouder wordende samenleving 
 
Bovendien, ter kennisgeving, twee krantenartikelen over besproken 
onderwerpen tijdens de vergadering:  

- N.a.v. mededeling over programma STORM: ‘Aanpak 
somberheid onder jeugd’, voorpagina Friesch Dagblad d.d. 
7 oktober 2022 

- N.a.v. agendapunt 8, Publieke Gezondheid en ouderen: 
‘Fryslân wil ouderen tot op hoge leeftijd gezond houden’, 
Friesch Dagblad d.d. 7 oktober 2022 

 
Aanvullend zijn er nog een aantal mededelingen voor de 
Bestuurscommissie Gezondheid.  
 

Kernboodschap 

 

Mededeling over project Storm:  
Janina Loef is aangesteld als programmaleider STORM.  
STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak 
die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. 
Janina zal het komende jaar onderzoeken of er voldoende 
interesse, draagkracht en commitment is voor de implementatie van 
het STORM-programma in een aantal Friese gemeenten en bij het 



 
onderwijs. Wanneer dit het geval is, zal dit in afstemming met de 
betrokken gemeenten leiden tot een vervolg-subsidieaanvraag voor 
de implementatie van STORM. Ook zal ze de pilot die dit schooljaar 
gedraaid gaat worden, voorbereiden en monitoren. 
 
Mededeling over SPUK, GALA en IZA:   
Op dit moment wordt er landelijk nog hard gewerkt aan het Gezond 
en Actief Leven Akkoord (GALA) en de brede SPUK-regeling 
(Specifieke Uitkering). Op 2 december besluit de ALV van de VNG 
over ondertekening van het GALA en het IZA. 
De Friese Preventieaanpak wordt genoemd in het Integraal Zorg 
Akkoord (IZA) en wordt gezien als een mooie aanzet tot een 
preventie infrastructuur.  
GGD Fryslân heeft een klein beleidsteam gevormd dat deze 
ontwikkelingen op de voet volgt. Wij willen klaar staan voor de 
gemeenten wanneer het GALA en de SPUK-regeling worden 
gepubliceerd, zodat we de gemeenten adequaat kunnen informeren 
en adviseren. Daarnaast bespreken wij met De Friesland de 
consequenties van regiobeeld en regioplan. Gemeenten kunnen 
met vragen terecht bij hun eigen contactpersoon.  
 
Mededeling over de versterking Infectieziektebestrijding en 
pandemische paraatheid GGD ’en: 
Het Verweij Jonker Instituut welke, in opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 2021 onderzoek deed 
naar ‘versterking van de publieke gezondheid’ adviseert in haar 
rapport onder andere “versterk het basisniveau van publieke 
gezondheid, en de GGD en in het bijzonder, door te investering in 
kwantiteit, kwaliteit en de vormgeving van een stevige landelijk 
ondersteuning t.b.v. crisis”. Het kabinet heeft onder andere op basis 
van dit rapport het vergroten van de pandemische paraatheid tot 
één van haar speerpunten in het regeerakkoord gemaakt en daar 
ook budget voor uitgetrokken.  
 
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft GGD GHOR 
Nederland de beleidsagenda versterking infectieziektebestrijding en 
pandemische paraatheid GGD ‘en opgesteld. Vooruitlopend op 
structurele versterking van de IZB richt deze beleidsagenda zich op 
het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische 
paraatheid op de korte termijn. 
Het traject versterking IZB en pandemische paraatheid GGD ‘en 
identificeert de verbeteringen die nodig zijn en ondersteunt de 
daadwerkelijke uitvoering daarvan. De doelstelling van de 
beleidsagenda is:  
Zorgen dat GGD ‘en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het 
gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit voeren. Ook 
om daarmee goed voorbereid zijn op een mogelijke lauwe en 
warme fase bij een infectieziekte-uitspraak met (potentieel) 
landelijke impact.   
Het programma versterking infectieziektebestrijding en 
pandemische paraatheid GGD ‘en (VIP) is gericht op het versterken 
van de infectieziektebestrijding bij GGD ‘en op de korte termijn. Het 
programma bevat concrete activiteiten die zijn ondergebracht in vijf 
pijlers, te weten:  

1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid 
2. Versterken boven(regionale) monitoring en surveillance 
3. Versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur 

infectieziektebestrijding 
4. Samenwerken op bovenregionaal niveau 



 
5. Slim en versneld opleiden 

Deze pijlers zijn onderling nauw met elkaar verbonden. Voor dit 
plan is een budget van ruim €75 miljoen (ruim 37 miljoen per jaar) 
beschikbaar. Deze basis is een start van 2 jaar. Voor elke GGD zal 
er een vastgesteld plafond bedrag zijn, met een verdeelsleutel per 
pijler gezien de verscheidenheid aan activiteiten onder de pijlers. 
Deze financiering is voor de versterkingsplannen en het budget is 
dus specifiek voor de GGD ‘en. GGD Fryslân zal begin januari via 
de Specifieke Uitkering (SPUK) voor 1 jaar een subsidie aanvragen. 
Verwachting is dat we ongeveer 1 miljoen voor het eerste jaar 
kunnen aanvragen. Voorbereidingen voor deze aanvraag worden 
momenteel getroffen. De bestuurscommissie zal in februari 
geïnformeerd worden over de uitkomsten van de aanvraag.  
 
Bovenstaande is gericht op een periode van 2 jaar. Voor het 
versterken van infectieziektebestrijding op de lange structurele 
termijn financiering zal ook een plan nodig zijn. Hier is het ministerie 
van VWS i.s.m. GGD GHOR Nederland en andere ketenpartners 
mee bezig. Hiervoor wordt o.a. nu onderzoek gedaan naar de 
structurele capaciteit binnen IZB.  
 
Mededeling over rookvrije Generatie: 
De Rookvrije Generatie wordt steeds meer zichtbaar in Fryslân. Dit 
is van groot belang om de schadelijke effecten van (mee) roken te 
beperken en kinderen zoveel mogelijk rookvrij te laten opgroeien. 
Vanuit het programma Rookvrije Generatie Fryslân zijn we bezig 
met het verwerken van de laatste resultaten in de eindrapportage 
Rookvrije Generatie 2018-2022.   
Het blijft noodzakelijk om te blijven investeren in het programma 
‘Rookvrije Generatie Fryslân’. Het kost tijd om niet-roken de norm te 
laten worden en om de sociale norm voor een rookvrij voorbeeld 
voor de jeugd te realiseren. Want, ondanks alle maatregelen die op 
landelijk en lokaal niveau gerealiseerd zijn de afgelopen jaren, zijn 
er nog steeds plekken in onze provincie waar kinderen in aanraking 
komen met tabaksrook. Om te zorgen dat zij rookvrij kunnen 
opgroeien, dient de aanpak verder voortgezet te worden. Kinderen 
die rookvrij opgroeien leven langer en in betere gezondheid, ze 
hebben een betere kwaliteit van leven, ervaren minder ziektelast en 
kunnen langer participeren in het arbeidsproces.  
Op 9 februari 2023 kunt u vanuit Rookvrije Generatie Fryslân de 
evaluatie samen met de plannen en ambities voor 2023- 2026 
verwachten. 
 
Overige mededelingen: 
Aanvullend wordt mondeling de Bestuurscommissie Gezondheid 
bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. 
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