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Conceptbesluit 

 

1. Vooruitlopend op wie de gemandateerde gemeente voor het IZA 

wordt in Friesland, GGD Fryslân de rol van regisseur te geven, om 

zorg te dragen voor regie op de eerste procestappen om te komen 

tot een FrIZA (IZA in Friesland):  

a. Voor nu namens de gemeenten de gesprekspartner te zijn voor 

de zorgverzekeraar; 

b. voorstel te doen om te komen tot een gemandateerde 

gemeente; 

c. in beeld brengen wat de opgaven zijn om tot de Friese vertaling 

van het IZA te komen. 

Inleiding 

 

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is naast het Gezond en Actief 

Leven Akkoord (GALA), Specifieke uitkering (SPUK), Wonen, 

Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en sportakkoord, 

één van de initiatieven van het ministerie Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) om de zorg de komende jaren toegankelijk, 

goed en betaalbaar te houden. VWS en 14 grote zorgpartijen 

hebben het IZA getekend. In het IZA formuleren de ondertekenaars 

antwoorden en afraken die fundamenteel bijdragen aan de 

opgaven die de gezondheidszorg te wachten staat. De focus ligt 

hierbij op de curatieve zorg. In de vertaling van het 

toekomstbestendige zorglandschap wordt publieke gezondheid en 

preventie van fundamenteel belang. Ook raakt dit het sociaal 

domein, langdurige zorg, wonen en zorg. Onderdeel van het IZA is 

het opstellen van regiobeelden. Op basis van de regiobeelden 



moeten er Regioplannen worden opgesteld. Dit duiden we in 

Friesland nu als FrIZA.  

Voorwaarde voor de totstandkoming van de regiobeelden en de 

planvorming is dat er een gemandateerde gemeente benoemd 

wordt.  

Beoogd effect 

 

Door GGD Fryslân te benoemen als regisserende partij wordt 

beoogd structuur, coördinatie en tempo in het proces IZA aan te 

brengen.  

Argumenten 

 

Het toekennen van een regisseursrol aan GGD Fryslân past bij 

verschillende ontwikkelingen:  

- De uitspraak die door de aanwezige bestuurders bij de 

themabijeenkomst Zorg en Veiligheid op 15 december 

2022 is gedaan om de (gemeentelijke) coördinatie IZA bij 

GGD Fryslân te beleggen 

- De bespreking bij Seker en Sun januari 2023, waar een 

regierol voor GGD Fryslân is uitgesproken door de meeste 

partijen 

- Het toekennen van een regisseursrol IZA aan GGD Fryslân 

past bij de ambitie om als gemeenten samen te werken bij 

de grote opgaven in Friesland ten behoeve van het 

toekomstbestendige zorglandschap. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Betrokkenheid van gemeenten is cruciaal in dit proces. Ook bij het 

beleggen van de regierol bij de GGD Fryslân blijft dat van belang. 

Financiële consequenties 

 

Voor de inzet van de regisseursrol in 2023 wordt een beroep 

gedaan op de bestemmingsreserve. Met het later vrijkomen van de 

transitiemiddelen IZA  is de verwachting dat deze middelen 

hiervoor ook ingezet kunnen gaan worden.  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na besluitvorming in de Bestuurscommissie Gezondheid zal GGD 

Fryslân de regie nemen in het proces. Onderdeel hiervan is een 

voorstel hoe de bestuurscommissie gezondheid en de colleges van 

B&W betrokken blijven bij inhoud en besluitvorming.  

Communicatie 

 

De Bestuurscommissie gezondheid wordt onder andere via de 

vergaderingen van de bestuurscommissie en de bestuurlijke 

update op de hoogte gehouden van het proces.  

Besluit Kies een item. 
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