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Agendacommissie Gezondheid 

 

Kennisnemen van 

 

het voorstel dat de Agendacommissie Gezondheid – in verbinding 
met andere partijen – komt met een plan van aanpak om het 
landschap van partijen, tafels, overleggen, platforms et cetera die 
zich bezig houden met zorg- en publieke gezondheidsopgaven in 
beeld te brengen en daar waar mogelijk te vereenvoudigen.  

Inleiding 

 

In de vorige bestuurscommissie heeft de Agendacommissie de 
opdracht gekregen om de regierol in zorg- en publieke 
gezondheidsopgaven op te pakken, regie op de tafels waar je als 
gemeenten wilt aansluiten. Dit is besproken in de 
Agendacommissie en daarbij geconstateerd dat het belangrijk is om 
hierin een zorgvuldig proces neer te zetten.  
 
Aandachtspunt hierbij is dat de provincie Fryslan via Seker en Sun 
hier ook mee bezig wil gaan. Een koppeling maken is gewenst en 
het heeft de voorkeur van de agendacommissie dat hier zaken 
gecoördineerd in op gepakt zullen worden. De Agendacommissie 
stelt voor dat een afvaardiging met in ieder geval de gedeputeerde 
hierover in gesprek gaat.  
 
Er zijn al eerder stappen gezet om het speelveld in kaart te 
brengen. Dit is echter niet compleet. De Agendacommissie stelt 
voor om, nadat er afstemming heeft plaatsgevonden met de 
gedeputeerde, de GGD een opdracht te geven om te komen met 
plan van aanpak om het overzicht van het zorg- en publieke 
gezondheidslandschap in Friesland verder compleet te maken. 
Aanvullend komt daarbij de concretiseringsvraag om in beeld te 
brengen waar overlap in doelstellingen en/ of opdrachten zit. 
Erkenning dat we het uiteindelijk doen voor onze inwoners is hierbij 
het vertrekpunt en vereenvoudiging in het landschap daar waar het 
kan is de wens.  



 
De Agendacommissie ziet het als haar rol om met de provincie 
Fryslan in verbinding te komen en om afspraken te maken over de 
regierol. De provincie wordt uitgenodigd aan tafel.  
 
De Agendacommissie hecht aan een zorgvuldig en volledig proces,  
erkent dat het een ambitieuze opgave is en dat er tijd voor nodig is. 
Een tijdpad is in deze fase niet te geven en zal onderdeel zijn van 
het plan van aanpak. Het vraagt om erkenning en herkenning van 
alle partijen, tafels, platforms en overlegorganen.  

Kernboodschap 

 

De Agendacommissie Gezondheid geeft de GGD opdracht om het 
speelveld concreter in beeld te brengen.  

Consequenties 

 

 

 

 

 


