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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 

 
 
Onderwerp Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder D. Fokkema 

Auteur M. de Graaf 

Vergaderdatum 9 maart 2017 

Agendapunt 3 

 

A. Ingekomen stukken 

1. Kamerbrief Staatssecretaris IM op GGD-rapport “Overlast door Houtrook” (bijlage) 
2. Reactie op Kamerbrief “Overlast door houtrook” van GGD’-en Noord-Nederland (bijlage) 

Voorstel: beide brieven onder verwijzing naar agendapunt 7 voor kennisgeving aannemen. 

 
B. Mededelingen 

 
1. Kenbaar maken publiceren  vergaderstukken Bestuu rscommissie Gezondheid aan ambtenaren 

financiën 
 
In het overleg met de gemeentelijke financiële ambtenaren over de kaderbrief 2018 -2021 is, naar aanleiding van het 
verzoek daartoe, toegezegd dat ook zij in kennis zullen worden gesteld van het publiceren van de vergaderstukken 
van de Bestuurscommissie Gezondheid op onze website. Hiermee wordt beoogd dat ook zij op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen op het terrein van gezondheid. 
 

2. Bijna 16.000 Friese jongeren bezochten in 2016 J ouwGGD.nl 
 
In 2016 hebben 15.956 Friese jongeren de website JouwGGD.nl bezocht: dé landelijke jongerenwebsite 
van 20 GGD’-en en een jeugdgezondheidsorganisatie. Landelijk heeft de site in 2016 ruim 427.000 
unieke bezoekers getrokken. De website jouwggd.nl is in de zomer van 2014 landelijk gegaan en maakt 
sindsdien een enorme groei door.  
In 2016 zijn in heel Nederland circa 5000 chatgesprekken gevoerd met jongeren door artsen en 
verpleegkundigen, zijn ruim 2000 vragen via het forum en email beantwoord en had de site 8600 volgers 
op Facebook. In Fryslân zijn 850 chats gehouden. De Friese jongeren zoeken op de site vooral naar 
informatie over seksualiteit, gezondheid, drugs en roken. Het e-team van alle betrokken GGD ’en samen 
telt inmiddels 85 mensen. Een groep van 21 jongeren tussen de 14 en 19 jaar werkt als adviseurs mee 
aan de verdere ontwikkeling van de site. 
 

3. Planning bestuursvoorstellen 2017 
 
 

Voorstel Aan de orde in 
Indicatoren 2017/2018 AC van 16 februari 2017/BC van 9 maart 2017 
Zienswijzen kaderbrief 2018 - 2021 AC van 16 februari 2017/BC van 9 maart 2017 
Opvangen inkomstenderving 
begrotingsbijstelling inspecties 
kinderopvang 

AC van 22 juni 2017/BC van 6 juli 2017 

Zienswijzen gemeenten rekening 
2016/begroting 2018 

AC van 22 juni 2017/BC van 6 juli 2017 
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Nieuw toezichtskader inspectie 
kinderopvang en bijdrage gemeenten 

AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 

Evaluatie AWPNN/ Academisering AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 
Voortzetting project “Nuchtere Fries” na 
31 december 2017 

AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 

Resultaten onderzoek AEF takenpakket, 
budget en formatie 

AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 

Uitvoering arrestantenzorg in 2018 AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 
Evaluatie organisatieplan GGD AC van 28 september 2017/BC van 12 oktober 2017 
Kaderbrief 2019 - 2022 AC van 30 november 2017/BC van 14 december 2017 
Proces voor vaststelling 
Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 

AC van 30 november 2017/BC van 14 december 2017 

 

4. Planning gezondheidsmonitors  

In een cyclus van vier jaar worden op basis van leeftijd een vijftal gezondheidsmonitors  gehouden door 
de GGD’-en, te weten: 0 – 3 , 4 – 11, 12 – 19, 20 – 64 jarigen en 65+.   

De resultaten van de monitor Jeugd (12-19 jarigen) zijn onlangs gedeeld met de gemeenten, de monitor 
wordt in 2019 opnieuw uitgevoerd. De resultaten van de monitors Volwassenen en Ouderen worden na 
de zomervakantie verwacht. Deze monitors worden in 2020 opnieuw gehouden.  

Over de harmonisatie van de monitors voor 0 – 3 en 4 – 11 jarigen vindt op dit moment nog overleg 
plaats over landelijke afstemming.  

5. Depressiedeal  

In het kader van Alles is Gezondheid  - onderdeel van het Nationaal Programma Preventie – hebben 
meerdere partijen, waaronder GGDGHOR Nederland, 15 februari een akkoord getekend met de ambitie 
het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% terug te dringen. Elk jaar staat een groep centraal in 
het depressiepreventieprogramma. Dit jaar zijn dat jonge vrouwen en jongeren. Het akkoord moet onder 
meer het bewustzijn over depressies vergroten , zorgen voor vroegtijdige signalering en betere 
samenwerking tussen de zorgverleners.  

6. Rookvrije Generatie  

Binnen GGD Fryslân is een werkgroep in het leven geroepen met als doel vorm en inhoud te geven aan 
het landelijk actieplan “GGD’-en op weg naar een rookvrije generatie”. Roken vormt een belangrijk 
gezondheidsprobleem waaraan de organisatie dan ook de nodige aandacht wil schenken.  

7. Conferentie “NL Vitaal: samen voor een gezonde j eugd”  

Op 11 februari heeft de Minister van VWS samen met JOGG en NL2025 de conferentie “NL Vitaal: samen 
voor een gezonde jeugd” georganiseerd. Voor de conferentie zijn de wethouders uitgenodigd die met het 
onderwerp te maken hebben. Met name het belang van een integrale aanpak voor een gezonde 
leefomgeving voor jongeren stond centraal. De JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)-aanpak is de 
bekendste formule voor een integrale aanpak.  

8. Regeling onverzekerde zorg  

Aanvullend op de mededeling 'regeling onverzekerde zorg' in de Bestuurscommissie Gezondheid van 8 
december 2016 kan worden meegedeeld dat de regeling voor tijdelijke zorg aan onverzekerden per 1 
maart 2017 is ingevoerd. De regeling is ondersteunend aan de integrale aanpak van verwarde personen. 
Medisch noodzakelijke zorg aan (onder meer) personen met verward gedrag kan meteen worden gestart, 
ongeacht of iemand is verzekerd. De verleende zorg moet door de zorgverlener worden gemeld bij de 
lokale GGD via een centraal landelijk meldpunt (ingericht door GGD GHOR Nederland). GGD Fryslân 
werkt momenteel aan het technisch inrichten van het ophalen van de meldingen uit het landelijke centrale 
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meldpunt. Door de melding aan de GGD is de link met de gemeente geborgd, en kan door de gemeente 
een verzekering en eventuele vervolgzorg geregeld worden. De komende tijd zal met de gemeenten 
worden overlegd over de onderlinge afstemming tussen de GGD en gemeente. De GGD krijgt een 
vergoeding voor het verwerken van de meldingen krijgen (bedrag per melding) en een vergoeding voor 
het monitoren van de meldingen (vast bedrag).  

 
 


