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Kennisnemen van 

 

Dat GGD Fryslân de dienstverleningsovereenkomst Casemanagement 
‘geweldsdelicten en maatschappelijke onrust’ per 31.08.2023 met alle 
Friese gemeenten zal beëindigen middels aangetekend schrijven. 

Inleiding 

 

Het casemanagement van geweldsdelicten en maatschappelijke 
onrust omvat het coördineren van de psychosociale hulpverlening bij 
(dreigende) maatschappelijke onrust. De aanpak is beschreven in een 
protocol. Het protocol wordt geactiveerd door de driehoek wanneer er 
een casus is met (dreigende) maatschappelijke onrust. De GGD levert 
in dit geval naast een Casemanager tevens de secretariële 
ondersteuning. Dit betreft een aanvullende, niet wettelijke taak 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, getekend op 
01.01.2006 tussen GGD Fryslân en alle Friese gemeenten. De 
opzegtermijn van deze overeenkomst betreft zes maanden. 
 
Op 22 november 2022 heeft het MT gezondheid GGD Fryslân 
ingestemd om de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met alle Friese 
gemeenten betreffende het casemanagement van geweldsdelicten en 
maatschappelijk onrust op te zeggen per 31.08.2023. 
 
GGD Fryslân is namelijk van mening dat de taak niet meer past binnen 
haar  werkzaamheden. Binnen de portefeuille zorg en veiligheid ligt de 
focus van GGD Fryslân op de vroeg signaleren en preventie en daar 
past de (zware) taak van ondersteuning bij maatschappelijke onrust 
niet bij. Dit betreft immers escalatie.  
 
Ook wordt GGD Fryslân door Integrale veiligheidszaken-(IVZ) 
ambtenaren niet meer gezien als meest logische partij om het 
casemanagement uit te voeren. 
Tijdens het regionale IVZ overleg van 22/09/2022 hebben de IVZ-
ambtenaren aangegeven het protocol nog steeds als toegevoegde 
waarde te zien maar het Zorg en veiligheidshuis Fryslân als betere 
optie te zien om uitvoering aan het protocol te geven. 



 
 

Kernboodschap 

 

De vroegsignalerende, preventieve focus van GGD Fryslân past niet 
meer bij de zware ondersteuningstaak bij maatschappelijke onrust. 
Ook de ambtenaren IVZ, betrokken bij deze casuïstiek, hebben 
uitgesproken deze taak bij het Zorg en Veiligheidshuis logischer te 
vinden. Per 31-08-23 stopt GGD Fryslân dan ook met het uitvoeren 
van deze taak. 

Consequenties 

 

Als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst wordt de taak 
teruggelegd bij de individuele gemeenten.  
Echter vanuit het Zorg en Veiligheidshuis Fryslân loopt gelijktijdig het 
verzoek aan gemeenten om deze taak per 01-08-2023 op te pakken. 
Indien akkoord, zal GGD Fryslân zorg dragen voor een warme 
overdracht. 
 
Voor GGD Fryslân kent het opzeggen beperkte financiële 
consequenties, maar dit kan vanuit de huidige begroting worden 
opgevangen.  

Communicatie 

 

GGD Fryslân zal de dienstverleningsovereenkomst met alle Friese 
gemeenten middels aangetekend schrijven per 31.08.2023 beëindigen. 
 
Door deze oplegnotitie te agenderen bij de bestuurscommissie 
Gezondheid en veiligheid zijn de leden geïnformeerd dat GGD Fryslân 
de overeenkomst zal opzeggen en de taak teruglegt bij de individuele 
gemeenten. 
 
Ook zal GGD Fryslân, als dan niet met het Zorg-en Veiligheidshuis 
Fryslân de ambtenaren openbare orde en veiligheid informeren over 
dit besluit. 

 

 

 

 

 


