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Geacht College, 

 

In 2005 heeft u ingestemd met de afname van ons product 'Casemanagement ten behoeve van het 

scenario geweldsdelicten en maatschappelijke onrust’. De scenarioteams onder coördinatie van GGD 

Fryslân hebben als doel om maatschappelijke onrust te beperken, de organisatie van hulpverlening op 

te zetten en informatieverstrekking aan betrokkenen te realiseren. Afspraken tussen uw gemeente en 

GGD Fryslân zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst ‘Casemanagement geweldsdelicten 

en maatschappelijke onrust’. Per 31 augustus 2023 beëindigt GGD Fryslân deze 

dienstverleningsovereenkomst conform artikel 1 lid 2. 

 

Reden om als GGD Fryslân de overeenkomst te beëindigen is dat deze taak niet langer past binnen 

onze visie. GGD Fryslân is een organisatie met de focus op vroeg signaleren en preventie binnen zorg 

en veiligheid. De taak van ondersteuning bij maatschappelijke onrust past hier niet bij, dit betreft 

immers escalatie.  

 

Het beëindigen van de overeenkomst sluit ook aan bij het advies van de landelijke werkgroep 

psychosociale hulpverlening van GGD GHOR. Die adviseert dat GGD’en wel een coördinerende taak 

hebben over de zorg en ondersteuning na een ramp of crisis, maar enkel adviserend kunnen zijn bij 

maatschappelijke onrust.  

 

Daarnaast hebben de ambtenaren openbare orde en veiligheid van de Friese gemeenten tijdens het 

regionale Integrale Veiligheidszaken (IVZ) overleg van 22 september 2022 aangegeven het protocol 

nog wel als toegevoegde waarde te zien. Echter vinden zij GGD Fryslân niet meer de meest logische 

partij om het casemanagement uit te voeren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân wordt daarbij als 

betere optie gezien.  

 

Op basis van bovenstaande beëindigd GGD Fryslân de dienstverleningsovereenkomst 

‘Casemanagement geweldsdelicten en maatschappelijke onrust’ met alle Friese gemeenten. Beide 

bestuurscommissies van GGD Fryslân zijn hier over geïnformeerd. Gelijktijdig is het Zorg- en 

Veiligheidshuis Fryslân bezig met een voorstel richting gemeenten om deze taak over te nemen. GGD 

Fryslân zal zorgdragen voor een warme overdracht. 

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. Hendrik Overeinder, beleidsadviseur 

Maatschappelijke zorg. Tel. 06 21 10 1286 of per e-mail h.overeinder@ggdfryslân.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

L. Kleefstra, 

Directeur publieke gezondheid  


