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CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 8 december 2016 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

Dhr. D. Fokkema (voorzitter) Mevr. L. v.d. Deen Mevr. B. Tol Dhr. R. Bos 

Dhr. W. Van den Berg 

(vervanger De Vries) 

Mevr. C.M. de Pee Dhr. F. Veltman (vervanger 

Schouwerwou) 

Dhr. J.C.F. Broekhuizen (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. P. Maasbommel (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. E. van Esch Dhr. W. Kooistra Dhr. D.J. Stellingwerf 

Dhr. T. de Jong Dhr. C. Trompetter   

     

Tevens aanwezig bij de 

agendapunten 8 en 9 

Dhr. B. Van den Hoek (De 

Friesland Zorgverzekeraar) 

Mevr. N. Van der Meulen (De 

Friesland Zorgverzekeraar) 

 

    

GGD:    

Mevr. M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

Dhr. F. Haenen (hoofd CDO 

van de GGD) 

Dhr. J. Oostinga (dir. 

Bedrijfsvoering) 

Dhr. H.C. de Vries (plv. secretaris) 

 
Afwezig: 
Mevr. P.H. de Graaf-v.d. Meer Dhr. J.W. de Vries Mevr. J.P. Schouwerwou (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. H. Kuiken 

Mevr. T. Koster (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. C. Vos Mevr. M. Reijndorp Dhr. A. Dijkstra 

Mevr. M. Krans Mevr. G.R. Akkerman Dhr. H. Visser  
 
 
  
1. Opening en vaststellen agenda  
• De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld, 

inclusief het wisselen van de volgorde agendapunten 8 en 9. Na afloop van de vergadering is er 
gelegenheid elkaar informeel te treffen. 
De voorzitter zegt dat bloemen geregeld waren als dank voor de werkzaamheden van mevr. Koster in de 
Agendacommissie. Door ziekte kan zij echter niet aanwezig zijn. De bloemen zullen bij haar thuis worden 
bezorgd. 

  
2. Verslag van 13 oktober 2016  
• Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Ingekomen stukken en m ededelingen  
• Naar aanleiding van de mededeling over medische zorg aan onverzekerden vraagt dhr. Van den Berg of 

bekend is om hoeveel personen dit gaat in Fryslân. De DPG geeft aan dat het aantal niet bekend is. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de ingekomen stukken en mededelingen voor 

kennisgeving aan. 
  
4. Extra inzet GGD verhoogde instroom vergun ninghouders  
• Voor de extra inzet van de GGD ten behoeve van de uitvoering taken publieke gezondheid voor 

vergunninghouders bestaat unanieme steun. 
• De heer Van Esch vraagt of het genoemde bedrag gebaseerd is op een eigen berekening. Hij geeft 

tevens aan dat het genoemde percentage hoger is als rekening wordt gehouden met een separaat 
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bedrag van €140 miljoen voor integratie en participatie. 
De voorzitter antwoordt dat voor het bedrag is aangesloten bij de landelijke berekening voor de 
vergoeding die de gemeenten ontvangen. Mevr. De Graaf merkt op dat het percentage inderdaad 
verhoogd moet worden als het genoemde bedrag buiten beschouwing wordt gelaten. Het doet overigens 
niets af aan het bedrag per vergunninghouder in beslispunt 2. De voorzitter wijst er op dat naar 
aanleiding van de vorige vergadering van de Bestuurscommissie de gemeenten al zijn verzocht in 
financiële zin rekening te houden met de (landelijk door de gemeenten gevraagde) extra inzet van GGD’-
en. 

• De heer Kooistra geeft aan dat hij, gelet op de raakvlakken met andere beleidsterreinen, overleg met de 
lokale gebiedsteams noodzakelijk acht. De heer Bos onderschrijft de opmerking van de heer Kooistra. 
Mevr. De Graaf geeft aan graag voor deze doelgroep te willen inzetten op samenwerking met de 
gebiedsteams. In die zin kan zij zich goed vinden in een opdracht aan de GGD om zorg te dragen voor 
een uitvoering van de extra inzet in overleg en in samenhang met de gebiedsteams. 

• De heer Van Esch wijst nog op de verwachte lagere aantallen in 2017. 
De voorzitter geeft aan dat de Agendacommissie met het oog daarop in beslispunt 3 heeft gekozen voor 
het door de regietafel Fryslân op te stellen overzicht. Hij zegt toe dat de Bestuurscommissie halverwege 
2017 wordt geïnformeerd over de stand van zaken. 

• Besluit: 
1. stemt in met de extra inzet van de GGD ten behoeve van de uitvoering publieke gezondheid voor 

vergunninghouders, onder de voorwaarde dat de GGD zorg draagt voor een uitvoering in overleg 
en in samenhang met de lokale gebiedsteams; 

2. adviseert het dagelijks bestuur gemiddeld een bedrag van € 359,-- per vergunninghouder 
beschikbaar te stellen voor 2017; 

3. adviseert het dagelijks bestuur voor de totale kosten 2017 uit te gaan van het aantal 
vergunninghouders conform het door de regietafel Fryslân op te stellen overzicht en de 
definitieve kosten over 2017 met de gemeenten te verrekenen op basis van het werkelijk aantal 
gehuisveste vergunninghouders. 

  
5. Conceptkaderbrief 2018 - 2021 
• De voorzitter wijst met name op het voorstel IZB/MMK op waakvlamniveau te brengen. De toegenomen 

mobiliteit van burgers maakt de versterking, overeenkomstig het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018, 
noodzakelijk. Ook in de vorige vergadering van de Bestuurscommissie is hieraan aandacht besteed. 
De heer Trompetter merkt op dat de extra kosten deels worden opgevangen door de uitkomsten van 
Operatie Stofkam. 

• De heer Van Esch zegt dat een uitzetting van het budget, zeker in een tijd van bezuinigingen bij 
gemeenten, niet gemakkelijk ligt. Met het oog op een goede afweging door de gemeenten acht hij het 
opnemen van de financiële gevolgen van de aangegeven ontwikkelingen van groot belang. Hij kan 
instemmen met de verhoging voor IZB/MMK, uiteraard onder voorbehoud van instemming door het 
College van B&W. 
Mevr. De Graaf zegt dat voor zover een en ander mogelijk is de financiële gevolgen zullen worden 
toegevoegd in de kaderbrief. Verhogingen van het financieel kader voor de GGD, zullen – zoals nu 
IZB/MMK – specifiek aan de orde worden gesteld in de Bestuurscommissie. En de afwegingen in deze 
commissie hebben betrekking op het beleidsterrein publieke gezondheid en zijn daarmee enger dan de 
afwegingen op gemeentelijk niveau. Het voorbehoud van de heer Van Esch is daarmee terecht. 

• De heer Trompetter wil graag nog een paar inhoudelijke opmerkingen maken. In het kader van de 
aansluiting bij het sociaal domein moet volgens hem worden voorkomen dat onderzoek dubbel gebeurt. 
Hij wijst met name op de positie van het sociaal planbureau Fryslân. Met betrekking tot de academisering 
pleit hij voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering door de GGD’-en.  

• Besluit: 
1. adviseert het dagelijks bestuur het financieel kader voor gezondheid vanaf 2018 aan te vullen 

met € 140.000,-- met het oog op de versterking van infectieziektebestrijding en medische 
milieukunde. Eveneens te voorzien in de mogelijkheid voor versterking op genoemde terreinen in 
2017 voor een bedrag van € 70.000,--; 

2. adviseert het dagelijks bestuur de financiële gevolgen van de geduide risico’s zoveel mogelijk op 
te nemen; 

3. voor het overige in te stemmen met de conceptkaderbrief. 
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6. Visitatierapport VRF  
• De DPG geeft aan dat de directie in samenspraak met de medewerkers bezig is met het implementeren 

van de aanbevelingen van de visitatiecommissie. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van het visitatierapport “Samen in Balans”. 
  
7. Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondhe id  
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de ontwikkelingen Stimuleringsprogramma 

Betrouwbare Publieke Gezondheid. 
  
9. Presentatie over stand van zaken project Vitale reg io Fryslân  
• Mevr. De Graaf geeft middels een presentatie een toelichting op het project. De presentatie is 

bijgevoegd. 
  
8. Spelregels project Vitale regio Fryslân  
• De voorzitter geeft aan dat het de kunst wordt de pilots zodanig te kiezen dat een duurzame beweging op 

gang wordt gebracht. Van groot belang daarbij de inschatting bereidheid tot investeren door de 
gemeente. 

  
• Besluit: 

De Bestuurscommissie Gezondheid geeft goedkeuring aan de spelregels die zullen worden gehanteerd 
bij de inrichting van het project Vitale regio Fryslân en verleent de DPG mandaat om in nauwe 
samenspraak met de directie van De Friesland Zorgverzekeraar een keuze te maken voor de pilots 
binnen het project. De gekozen pilots zullen zo mogelijk voor 1 februari 2017 bekend zijn en aan de 
Bestuurscommissie Gezondheid worden meegedeeld. 

  
10. Rondvraag en sluiting  
• Dhr. Van den Berg verstrekt informatie met betrekking tot de stand van zaken vogelgriep in zijn 

gemeente. Binnen VRF is een crisisteam geformeerd. 
 


