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VERSLAG 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 15 juni 2016 
Locatie : Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

Dhr. D. Fokkema (vz, 

Tytsjerksteradiel) 

Mevr. L. v.d. Deen (Ameland) Mevr. B. Tol (Het Bildt) Dhr. G. Wiersma (Dantumadiel) 

Mevr. C.M. de Pee 

(Franekeradeel) 

Mevr. J.P. Schouwerwou (De 

Fryske Marren) 

Dhr. H. Kuiken (Harlingen) Dhr. J.C.F. Broekhuizen (Heerenveen) 

Dhr. P. Maasbommel 

(Kollumerland) 

Mevr. T. Koster (Leeuwarden) Dhr. C. Vos (Leeuwarderadeel) Mevr. M. Reijndorp (Littenseradiel) 

Dhr. A. Dijkstra (Menameradiel) Dhr. E. van Esch 

(Ooststellingwerf) 

Dhr. W. Kooistra (Opsterland) Mevr. M. Krans (Smallingerland) 

Dhr. T. de Jong (Terschelling) Dhr. C. Trompetter 

(Weststellingwerf) 

  

    

GGD:    

Mevr. M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

Dhr. J. Oostinga (directeur 

bedrijfsvoering) 

Mevr. A.T.C. Zijlstra (beleid, 

verslag) 

 

    

Gasten:    

Dhr. E. Duursma (St. Fryslân 

Hartveilig) 

Mevr. S. Mulder (Lifelines)   

 
Afwezig met kennisgeving: 
Mevr. G. Postma 

(Achtkarspelen) 

Mevr. P.H. de Graaf-v.d. Meer 

(Dongeradeel) 

Dhr. J.W. de Vries 

(Ferwerderadiel) 

Dhr. D.J. Stellingwerf 

(Schiermonnikoog) 

Mevr. G.R. Akkerman (Súdwest 

Fryslân) 

Dhr. H. Visser (Vlieland)   

 
 Onderwerp  
1. Opening en vaststellen agenda  
• De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er is een ingelast agendapunt: 

de ondertekening van de intentieverklaring met Lifelines. 
  
2. Verslag 10 maart 2016  
• Tekstueel: geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
• Naar aanleiding van: 6, jaarstukken) het historisch overzicht wordt toegevoegd aan de aanbiedingsbrief 

naar gemeenten. 
  

3. Mededelingen  
• Naar aanleiding van de schriftelijke mededelingen: 
• 1.1.) Het rapport Publieke gezondheid borgen: er is een exemplaar voor iedereen beschikbaar. 
• 2.1.) Gezondheidsonderzoeken jeugd: n.a.v. de lage respons bij het (landelijke) onderzoek in klas 2 en 4 

meldt mevr. de Graaf dat gezocht wordt naar andere manieren van data-verzameling. 
• 3.2.) Antibiotica resistentie: mevr. Reijndorp vraagt naar de looptijd van het project. Deze bedraagt 8-12 

maanden. 
• 5.1.) Inspecties kinderopvang: mevr. Reijndorp vraagt naar het nieuwe toezichtskader. Mevr. de Graaf 

geeft aan dat invoering hiervan een jaar is uitgesteld. De consequenties hiervan komen t.z.t. terug in de 
bestuurscommissie. 
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4. Wijziging financiering rijksvaccinatieprogramma  
• Dhr. van Esch vraagt zich af of de wijziging ook op termijn budgetneutraal is, aangezien het Rijk de 

inhoud van het programma vaststelt. Bij wijziging van het programma dient ook de financiering 
aangepast te worden. 

• Mevr. de Graaf geeft aan dat dit in de gaten gehouden moet worden, en er zonodig actie moet worden 
ondernomen, zowel vanuit gemeenten(via de VNG) alsook vanuit de GGD (via de BAC PG). 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid heeft kennisgenomen van de informatieve brief aan de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders. 
De leden van de bestuurscommissie gezondheid spreken af om, als portefeuillehouder gezondheid in de 
eigen gemeente, voor te stellen de middelen die voor het RVP worden overgeheveld naar het 
gemeentefonds voor de uitvoering van het RVP te oormerken. 

  
5. Jaarrekening 2015, begroting 2017 en begrotingswijz iging 2016  
• Dhr. Oostinga meldt dat er tot dusverre 18 gemeenten hun zienswijzen op de voorgelegde stukken 

hebben gegeven, en dat deze geen aanleiding geven tot aanpassing. 
• Mevr. Schouwerwou heeft één tekstuele opmerking: De Friese Meren graag wijzigen in De Fryske 

Marren. 
• Besluit: 

De bestuurscommissie gezondheid adviseert het algemeen bestuur om de jaarrekening 2015, de 
begroting 2017 en de begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

  
6. 1e bestuursrapportage 2016  
• Mevr. de Pee vraagt naar de lage bezettingsgraad van consultatiebureaus. Betekent dit dat er sprake is 

van 30% risicokinderen? Mevr. de Graaf geeft aan dat dit percentage betrekking heeft op het aantal (late) 
afzeggingen. Het zegt niets over het aantal kinderen dat in beeld is, dat is nog steeds onverminderd 
hoog. 

• Dhr. Fokkema vraagt naar het vaker signaleren van de problematiek rondom echtscheidingen en 
armoede. Mevr. de Graaf geeft aan dat deze signalen door de teams zijn aangegeven, en een goede 
aanleiding zijn voor samenwerking hierover met de gebiedsteams. Mevr. Tol geeft als tip mee om, bij de 
bespreking van de gemeentelijke rapportage GGD, ook de teamleider van het gebiedsteam uit te 
nodigen. 

• Mevr. de Graaf geeft een presentatie over ontwikkelingen en lopende zaken (wordt bij dit verslag 
gevoegd). 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid adviseert het dagelijks bestuur om de bestuursrapportage voor te 
leggen aan het algemeen bestuur. 

  
7. Stichting Fryslân Hartveilig  
• Mevr. Koster licht het onderwerp kort toe. Het is op haar verzoek geagendeerd, aangezien zij heeft 

geconstateerd dat het probleem in Fryslân groter is dan in de rest in Nederland. Zij wil zich inspannen om 
meer gemeenten in Fryslân hierbij te betrekken. Overigens ziet zij hierin geen taak voor de GGD, wel 
een taak voor de Veiligheidsregio als het gaat over de borging op lange termijn. 

• Dhr. Duursma, voorzitter van de Stichting Fryslân Hartveilig, geeft een presentatie (is toegevoegd bij dit 
verslag). 

• De gemeenten die overwegen om zich te verbinden aan het manifest geven zich op voor een 
verkennend overleg met de Stichting Fryslân Hartveilig. 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid vraagt het bestuur, i.c. de bestuurscommissie veiligheid, van de VRF 
om de borging van de opgezette meldingsstructuur op lange termijn te verkennen. 

  
8. Intentieverklaring Lifelines  
• De intentieverklaring tussen Lifelines en GGD Fryslân wordt ondertekend, door resp. mevr. Mulder en 

mevr. de Graaf. 
  
9. Rondvraag en sluiting  
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 
 


