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Kennisnemen van 

 

1. Kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de 
opdracht die de Agendacommissie Gezondheid heeft 
rondom de zogenoemde bestuurlijke spaghetti:  
Er zijn in en door de agendacommissie Gezondheid diverse 
gesprekken gevoerd om richting te kunnen geven aan deze 
opdracht. Het is een opdracht die vraagt om afstemming op 
veel fronten en waarin kleine stappen gezet (kunnen) 
worden. Stappen, vanuit het perspectief om het aantal 
bestuurlijke tafels te verminderen, efficiënter te laten 
werken of beter onderling te verbinden. Bij punt 2 (hierna) 
zijn de gezette stappen benoemd.  
Het is niet mogelijk om een tijdpad aan dit proces te 
hangen. De agendacommissie informeert de 
bestuurscommissie indien nodig via de bestuurlijke update 
(schriftelijk).   

2. De afspraken die gemaakt zijn tussen de 

Agendacommissie Gezondheid en gedeputeerde Hoogland 

als voorzitter van de bestuurstafel Seker en Sun:  

a. het delen van de overzicht bestuurlijke tafels rondom 

preventie en zorg:  

i. overzicht van programma’s en overleggen (PowerPoint 

presentatie) 

ii. Overzicht bestuurlijke overleggen en  

iii. overzicht overleggen per (type) organisatie 

b. het invlechten met de opdracht binnen Seker en Sun.  
en de Friese Samenwerkingsagenda. Ten aanzien van 
de zogenoemde bestuurlijke spaghetti zal door de GGD 



 
en provincie Fryslân gezamenlijk opgetrokken worden 
en wordt de opdracht van de agendacommissie hieraan 
verbonden.  

c. Vanuit de Agendacommissie Gezondheid zal 
wethouder Zonderland worden afgevaardigd naar de 
bestuurstafel Seker en Sun om deze verbinding te 
borgen. Daarnaast zit de DPG, mevrouw Kleefstra ook 
aan tafel bij Seker en Sun.  

3. Dat vanuit de bestuurstafel Seker en Sun en op andere 
plekken in Fryslân, zoals deze bestuurstafel 
(Bestuurscommissie Gezondheid)  beelden en ideeën 
worden opgehaald om kleuring te geven hoe over hoe in 
Fryslan het beste samengewerkt kan worden om 
toegankelijke en betaalbare zorg in Fryslân te houden. Een 
samenwerking waar de zorgsector, gemeenten (onder 
andere gezondheid, sociaal domein en de samenleving aan 
de slag moeten om de zorg toekomstbestendig te maken. 

4. De verbinding met het Integraal Zorgakkoord (IZA). De 

focus komt hiermee te liggen op de vraagstukken om te 

komen de daadwerkelijke transitie die in de IZA wordt 

beoogd en de inrichting (bestuurlijke tafels) is volgend 

daaraan.  

Inleiding 

 

Bestuurders zitten aan veel tafels en willen onderzoeken of dit ook 
anders kan. De Agendacommissie Gezondheid heeft de opdracht 
van Bestuurscommissie gekregen om dit beeld inzichtelijk te maken 
via de GGD. Gelijktijdig kwam dit op meerdere tafels als onderwerp 
op de agenda en heeft Seker en Sun dit verder gebracht (zie 
bijlagen). Hiermee is het beeld van de bestuurlijke tafels inzichtelijk 
gemaakt.  
 
Aanvullend wordt gekeken welk scenario het beste bij Fryslân past 
om de opgave om de zorg toekomstbestendig te maken. De richting 
lijkt te gaan op het samenvoegen van tafels en samenhang tussen 
provinciale programma’s. Daardoor is het mogelijk om het 
ministerie van VWS ook beter aan te haken.  
Naast het vraagstuk bestuurlijke spaghetti, is er een inhoudelijke 
opgave, namelijk de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord 
(IZA) in Friesland. Door vanuit de inhoud (de transformatie 
opgaven) te kijken naar wat nodig is, lijkt het voor de hand te liggen 
dat ook bestuurlijke tafels kunnen veranderen.  
 

Kernboodschap 

 

Er zijn overzichten hoe de zogenoemde bestuurlijke spaghetti in 
Fryslân eruit ziet.  
De Agendacommissie informeert de Bestuurscommissie 
Gezondheid over de voortgang door middel van de bestuurlijke 
update.  

Consequenties 

 

Regionale samenwerking, met blijvend oog voor lokaliteit, wordt 
steeds belangrijker en is in lijn met de op de ontwikkelingen vanuit 
het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het IZA.  

 

 


