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Conceptbesluit 

 
1. goedkeuring te geven aan bijgevoegde spelregels die worden gehanteerd bij de inrichting van het 

programma Vitale Regio Fryslân. 
2. de DPG mandaat te verlenen om in nauwe samenspraak met de directie van De Friesland 

Zorgverzekeraar een keuze te maken voor pilots binnen het programma Vitale Regio Fryslân  

 
Inleiding 

Naar aanleiding van een gehonoreerde subsidieaanvraag bij Stichting Achmea Gezondheidszorg zijn De 
Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân momenteel in gesprek met mogelijke pilotgemeenten. Deze 
gesprekken zijn gepland tot en met 1 december. Het aantal gegadigden overtreft de mogelijkheden voor 
de eerste fase, zodat een keuze gemaakt moet worden. In de oriënterende gesprekken is door enkele 
gemeenten geadviseerd dat de spelregels voor deze selectie door de Friese gemeenten gezamenlijk 
vastgesteld moeten worden, zodat handelingsruimte voor de directie van DFZ en GGD ontstaat om met 
het programma te starten. 

 
Beoogd effect 

Het beoogd effect is dat op korte termijn kan worden gestart met het programma Vitale Regio Fryslân op 
basis van co-creatie door gemeenten, DFZ en GGD. 

 
Argumenten 

1. want deze criteria doen recht aan de wens om het programma op termijn voor heel Friesland en alle 
Friezen van waarde te laten zijn; een start maken in en met gemeenten die willen en kunnen 
investeren, vergroot de kans op succes en is een eis van de grootste subsidieverstrekker; 

2. want de DPG behartigt de belangen van alle Friese gemeenten en de preventie ten behoeve van alle 
Friezen. 
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Vervolgaanpak/uitvoering 

DFZ en GGD maken zo mogelijk voor het kerstreces een keuze voor de pilots. Het is denkbaar dat bij 
enkele gemeenten nog aanvullende informatie nodig is. In januari start het overleg van kernteam en 
stuurgroep en wordt een voorstel voor de governance van het programma gesproken. 

 
Communicatie 

In overleg met de gemeenten wordt een passende communicatiestrategie bepaald. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


