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Kennisnemen van 

Ontwikkelingen Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid 

 
Inleiding 

In augustus 2014 wordt in een brief aan de Tweede Kamer door de minister geconcludeerd dat ‘er nog 
onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten 
in de publieke gezondheid en daaraan gekoppeld de rol van de GGD.’ 
Het stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke gezondheid’ moet eraan bijdragen om de 
verantwoordelijkheden van het Rijk en de gemeenten verder te verhelderen en uit te werken en om de 
positie van de GGD’ en, waar nodig, op de vier pijlers te versterken zodat de GGD’ en beter in staat 
worden gesteld om in te spelen op uitdagingen en kansen en beter in staat zijn risico’s op te vangen. Het 
stimuleringsprogramma kent twee doelen: 
1. Meer zicht krijgen op inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid 
2. De vier pijlers van de GGD inhoudelijk verder uitbouwen en waar nodig versterken.  
Rode draad in het stimuleringsprogramma is de ontwikkeling van veldnormen voor de vier pijlers. 
Hiermee moet duidelijkheid komen over de inhoud van de taken en de benodigde deskundigheden. 
Normontwikkeling in de publieke gezondheid moeten zowel door de professionals als de bestuurders 
worden gedragen. 
In de voortgangsbrief van oktober 2015 is daar als derde doel aan toegevoegd:  
3. GGD te positioneren in het sociaal domein, bij het NPP en bij de aanpak van Sociaal Economische 
Gezondheidsverschillen (SEGV).  
 
Bij brief van 30 juni 2016 wordt de kamer nader geïnformeerd en het werkprogramma bekend. 
De inspectie heeft inmiddels een gesprek gevoerd met onze DPG, heeft het onderzoek naar IZB en JGZ 
bij ons afgerond en het onderzoek van de externe partij (AEF) is gestart. Ook worden medewerkers 
betrokken bij de ontwikkeling van indicatoren. 
 
N.B. Gelet op het belang van deze ontwikkelingen voor de komende tijd is het onderwerp ter 
kennisname geagendeerd. Hierbij zij nadrukkelijk vermeld dat de bijlagen bedoeld zijn als 
achtergrondinformatie.  
 



 
Kernboodschap 

Het stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid is op stoom. De uitkomsten van het 
programma zullen in 2017 ingebracht worden bij uw commissie. 

 
Consequenties 

De uitkomsten gaan een rol spelen in de ontwikkeling van GGD Fryslân.  

 
Communicatie 

n.v.t. 

 


