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KORTE CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 24 november 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)  

P. IJnsen B. Gardeniers S. Sijtsma 

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

R. de Vries k. Wielstra E. Verhagen 

L. Kleefstra (Directeur Publieke 

Gezondheid) 

B. Huis in ’t Veld (secretaris) W. Kleinhuis (Algemeen directeur) 

E. Knoll (directeur bedrijfsvoering)   

Afwezig:   

I. Zonneveld G. van Essen M. Vellinga 

S. Vegelin (vertegenwoordigd in 

vergadering door C. de Pee. 

  

 

 

 

 

1.  Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom, ook de 
aanwezige journalist.  
De afwezigen worden vermeld. 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

 

2.  Besluitenlijst 6 oktober 2022 
De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
De meegestuurde mededelingen leiden niet tot vragen.  
 
Mevrouw Kleefstra heeft nog een aantal aanvullende mededelingen.  

- Toezicht kinderopvang: De GGD weet van de krapte op de 
arbeidsmarkt bij kinderopvangorganisatie en beweegt mee met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit rolzuiverheid blijft de GGD 
wel constateren of een kinderopvangorganisatie voldoet aan de 
gewenste kwaliteit. Vanuit GGD Fryslan nemen we dit wel mee in 
de accountgesprekken met de gemeenten. over kinderopvang 
toezicht, meerjarenkoers en Corona. 

- Meerjarenkoers VRF: op programma Gezondheid zijn geen 
specifieke zienswijzen ingediend. Het is de bedoeling dat het 
Algemeen Bestuur op 15 december de meerjarenkoers vaststelt.  

- Corona: de daling lijkt ingezet te zijn. Dit zijn we ook met betrekking 
op de druk op de zorg. Deze is beheersbaar.  
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Qua vaccinaties wordt er een afnemende vraag geconstateerd. Er 
wordt wel volop ingezet op het fijnmazig vaccineren en dan nu 
vooral met pop-up locaties.  

 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de mededelingen. 
 
 

4.  Stand van zaken Friese Preventie Aanpak 
Mevrouw Poelman neemt als portefeuillehouder de Bestuurscommissie mee 
in 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.  
Uit de presentatie en de discussie komt het belang van duidelijkheid over 
beelden ten aanzien van verantwoordelijkheid, verantwoording, 
samenwerken, financiën (Spuk, Gala), lokaal versus provinciaal en 
verhouding GGD en Bestuurscommissie tot de FPA naar voren.  
 
Het governance vraagstuk wordt vanuit de FPA uitgewerkt en voorgelegd 
aan het Bestuurlijk Platform. De heer J.D. de Vries heeft daarnaast met zijn 
position paper ‘Fryske Mienskip Oanpak’ een beeld met het Bestuurlijk 
Platform van de FPA gedeeld om de OKO-aanpak (Opgroeien in een 
Kansrijke Omgeving) te verbreden naar de gehele Friese Mienskip.  
 
De position paper wordt met de Bestuurscommissie gedeeld. Naar 
aanleiding van wordt tevens afgesproken dat er op korte termijn vanuit het 
FPA, samen met de GGD, een inspiratiebijeenkomst georganiseerd gaat 
worden voor wethouders. Hoe kun je lokaal handen en voeten geven aan 
de OKO-aanpak, wat is een wenkend perspectief?   
 
Mevrouw Kleefstra neemt de Bestuurscommissie verder mee in de 
ontwikkelingen rondom GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en 
Spuk.(Specifieke Uitkering). Het proces en de planning wordt gedeeld.  
 
Er komt meer uitvoeringsbudget om lokaal te doen wat nodig is en het biedt 
de kans om dit provinciaal verder via FPA te benutten en uit te bouwen.  
 
De Bestuurscommissie Gezondheid krijgt de presentatie toegestuurd.   
 
De Bestuurscommissie Gezondheid vraagt de GGD om haar interne 
werkgroep op zeer korte termijn een provinciale ambtelijke bijeenkomst te 
laten organiseren om te komen tot een voorstel waarin zowel (financiële) 
efficiency behaald wordt en er een integrale (lokale) plannen ontstaan. Dit 
wordt vervolgens voorgelegd aan de Bestuurscommissie.  
 
 

 

5.  Kansrijke Start 
Mevrouw Kleefstra licht het agendapunt kort toe.  
De oplegnotitie is onduidelijk over wat ‘borgen onder’ inhoudt: De GGD blijft 
verantwoordelijk. Door de uitvoering onder de FPA te laten vallen, kun je 
efficiënt gebruik maken van de verbindingen die er al liggen.  
Met deze aanpassing in het besluit in acht genomen, worden door de 
Bestuurscommissie de volgende punten besloten:  
 
De Bestuurscommissie stemt in met de uitvoering van Kansrijke Start 
binnen de FPA, onder verantwoordelijkheid van GGD Fryslan.  
 
De Bestuurscommissie stemt in met het voorstel om – zodra er meer 
duidelijkheid is over onder ander Spuk – het meerjarenprogramma Kansrijke 
Start te bespreken.  
 

 



 

 3 

De provinciale aanjager/ projectleider wordt gevraagd om een bijeenkomst 
te organiseren met alle lokale projectleiders: om iedereen op vlieghoogte te 
brengen, om te kijken waar iedere gemeente staat en om naar de 
mogelijkheden van Spuk te kijken.  
 
 

6.  Publieke Gezondheid in de derde levensfase 
Mevrouw Kleefstra licht de oplegger kort toe. Deze is vooral schetsen van 
het proces. GGD komt in de Bestuurscommissie van februari 2023 met een 
voorstel over de benodigde capaciteit op korte termijn, een lange termijn 
perspectief en hoe dit voor de toekomst geborgd kan worden.  
 
De Bestuurscommissie Gezondheid neemt hiervan kennis.  
 
 

 

7.  Kaderbrief 2024-2027  
De heer Kleinhuis schetst de context: het waarom van deze bestuurlijke 
afspraken. Dit mede naar aanleiding van de discussie die reeds is gevoerd 
in de Bestuurscommissie Veiligheid.  
 
De heer J.D. de Vries geeft hierop aan dat hij en de heer IJnsen in de 
auditcommissie het advies afgegeven hebben dat er een onderbouwing en 
duiding nodig is ten aanzien van de indexatieafspraken (CPI) en 
begrotingsregels. Tevens start, conform bestuurlijke afspraak, in 2023 het 
proces ter doorlichting van de begroting.  
Er is onrust over het hoge percentage voor indexering en men vraagt zich af 
of we hiervan kunnen afwijken? Daarbij wordt wel opgemerkt dat de 
verhoging vooral merkbaar is in de begroting van het programma Veiligheid, 
omdat daar sprake is van materieel. Bij programma Gezondheid betreft het 
vooral huur van locaties.  
De Bestuurscommissie deelt het beeld dat het belangrijk is voor de colleges 
maar bovenal gemeenteraden dat er empathisch wordt uitgelegd hoe de 
verhoging tot stand komt.  
 
Het Dagelijks Bestuur wordt vanuit de Bestuurscommissie geadviseerd om 
te onderzoeken of er afgeweken kan worden van de bestuurlijke afspraken 
t.a.v. de indexatie.  
 
Het tijdpad is kort, omdat op 15 december een Algemeen Bestuur is waarin 
de concept Kaderbrief vastgesteld moet worden, ter doorgeleiding aan de 
colleges van B&W ter zienswijzen.  
Na het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke bijeenkomst met de financiële 
ambtenaren van de gemeenten (die dan een aangepaste versie met context 
en duiding van de Kaderbrief 2024-2027 krijgen voorgelegd) wordt er een 
extra vergadering belegd met de beide bestuurscommissies – 9 december 
2022.  
De Bestuurscommissie stemt in met dit voorstel.  
 
Inhoudelijk wordt nog gevraagd of er een toevoeging in de inleidende tekst 
van de kaderbrief kan worden opgenomen, die betrekking heeft op 
prestatiedruk en prestatiegerichtheid in de samenleving. Hoe gaan we 
hiermee om als GGD, ook in het kader van preventie en normaliseren? En 
verbinding maken met regiovisie Jeugd.  
De Bestuurscommissie gaat akkoord met deze toevoeging.  
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8.  Rijksvaccinatieprogramma en vaccinatiegraad 
De Bestuurscommissie Gezondheid wordt door mevrouw Hoogma 
meegenomen in wat het Rijksvaccinatieprogramma inhoudt en zij geeft 
duiding aan het begrip vaccinatiegraad. 
 
De bestuurscommissie neemt hiervan kennis. De PowerPointpresentatie 
wordt toegestuurd.  
 
 

 

9.  Stand van zaken regierol Agendacommissie in zorg- en publieke 
gezondheidsopgaven 
De Bestuurscommissie neemt kennis van de procesinformatie. De 
Agendacommissie neemt de regie over het in kaart brengen van de 
zogenoemde bestuurlijke drukte. De heren J.D. de Vries en Van der Zwan 
geven aan in een vroegtijdig stadium aangehaakt te willen worden.  
Dit wordt door de Agendacommissie toegezegd.  
 
 

 

10.  Rondvraag en sluiting 
De heer de Groot vraagt aandacht voor het beeld dat er in ruimtelijke 
plannen geen plek is voor gezondheid. Binnen de omgevingswet lijkt dit niet 
te veranderen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.  

 

 

 
  


