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Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD Fryslan

Alle gemeenten in Fryslan 
College van B&W

Datum
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Onderwerp

: 28 november 2005 
: B&OUIT05/82 
; M. Bouwmeester
: scenario gewelds- en zedendelicten, stand van zaken tot nu toe

Geacht College,

Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken in verband met het scenario 
geweldsdelicten en maatschappelijke onrust.
Tot ons genoegen hebben alle Friese gemeenten in principe ingestemd met ons voorstel om met 
ingang van januari 2006 jaarlijks € 0,04 per inwoner bij te dragen voor de beschikbaarheid en de 
bereikbaarheid van het casemanagement ten behoeve van het scenario geweldsdelicten en 
maatschappelijke onrust en € 85 per uur in het geval dat de GGD het casemanagement op zich 
neemt. Er zijn enkele gemeenten die het officiële besluitvormingstraject nog moeten afleggen. Wij 
hebben begrepen dat dit in elk geval voor het einde van het jaar zal zijn afgerond.

Een paar gemeenten heeft aangegeven dat zij graag vooraf overleggen over het aantal in te 
zetten uren op het moment dat de gemeente onze expertise nodig heeft. Vanzelfsprekend 
kunnen wij aan dat verzoek voldoen. De casemanager van GGD Fryslan komt pas in actie nadat 
de gemeente hiertoe een opdracht heeft verstrekt.

Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen (werven en trainen casemanagers en 
coördinator, voorbereiden overeenkomsten met gemeenten en startbijeenkomst).
In januari 2006 organiseren wij een startbijeenkomst waarin onder andere de overeenkomsten 
met de gemeenten worden getekend. U ontvangt bijtijds een uitnodiging van ons.
Vanaf 1 januari 2006 kunt u in elk geval een beroep op ons doen als het scenario moet worden 
ingezet.
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