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Conceptbesluit 

1. Het dagelijks bestuur te adviseren het financieel kader voor gezondheid vanaf 2018 met € 140.000,-- 
aan te vullen 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. Voor het overige in te stemmen met de voorgelegde concepttekst. 

 
 
Toelichting 

De kaderbrief geeft de verwachte meerjarenraming voor de periode 2018 – 2021, en is daarmee de basis 
voor de op te stellen conceptbegroting 2018. De voorgelegde concepttekst voor de kaderbrief geeft ons 
aanleiding uw aandacht te vragen voor het navolgende. 
Op 24 september 2014 is in de bijeenkomst inzake strategie en het meerjarenbeleidsplan GGD 2015 – 
2018 naast de versterking van de monitoringsfunctie (aansluiten bij het sociale domein) ook uitvoerig 
gesproken over het versterken van de infectieziektebestrijding en de medische milieukunde door 
genoemde functies op het (huidige) waakvlamniveau te brengen. Hiermee ontstaat de vereiste ruimte 
voor preventie en pro-actie, alsmede het op peil brengen van de repressieve kant. Op basis van 
monitoring en analyse kan risicotaxatie plaatsvinden waarmee gerichte acties kunnen worden 
ondernomen om uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen. Een voorbeeld van een dergelijke uitbraak is de 
recente vogelgriep uitbraak in Europa, waarbij deze variant zeer besmettelijk en dodelijk is voor pluimvee 
en mensen door direct en intensief contact met zieke dieren besmet kunnen raken met het aviaire 
influenza A. 
Onder verwijzing naar agendapunt 7 (stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid) achten 
wij het onontkoombaar thans invulling te geven aan de in het Meerjarenbeleidsplan geformuleerde 
doelstelling. Teneinde al in 2017 een start te kunnen maken geven wij u ook in overweging het dagelijks 
bestuur te verzoeken te voorzien in een aanvullende middelen voor 2017. 
Op grond van bovenstaande stellen wij u voor het dagelijks bestuur te adviseren het financieel kader als 
volgt aan te vullen: 
 
“Infectieziektebestrijding/medische milieukunde 
Op dit moment zijn de huidige normen voor infectieziektebestrijding en medische milieukunde slechts 
voor 75% ingevuld bij GGD Fryslân. In overeenstemming met het Meerjarenbeleidsplan GGD, alsmede 
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met het oog op het stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid wordt voorgesteld in twee 
jaarlijkse stappen deze onderdelen op niveau te brengen. Dit betekent voor 2017 een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage met € 70.000,-- en voor 2018 en volgende jaren met €140.000,--.” 
 
Vervolgproces 
Het dagelijks bestuur stelt de kaderbrief op 14 december vast en stuurt de kaderbrief voor zienswijze naar 
de deelnemende gemeenten. In maart wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door het algemeen 
bestuur. Uw commissie is alsdan in de gelegenheid het algemeen bestuur nader te adviseren over de 
gemeentelijke zienswijzen. 
 
 
 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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