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Conceptbesluit 

Instemmen met conceptbrief aan de Colleges van B&W’s. 

 
Toelichting 

In navolging van het betreffende bestuursakkoord is eind april van dit jaar het Uitwerkingsakkoord Verhoogde 
asielstroom gesloten tussen het Rijk en de VNG. Eén van de punten die in het uitwerkingsakkoord centraal staat is 
het inhalen van achterstanden ter vergroting van de kans tot volledige participatie en zelfredzaamheid en ter 
voorkoming van hoge maatschappelijke kosten in de toekomst. Hiervoor is onder andere extra inzet nodig op het 
gebied van gezondheid. Ter zake wordt in het uitwerkingsakkoord specifiek ingegaan op gezondheidsbevordering, 
JGZ en infectieziektebestrijding. Een door VWS en VNG te ontwikkelen ondersteuningsprogramma (voor een 
outreachende aanpak gericht op signalering, voorlichting en preventie), zoals genoemd in het akkoord, is nog niet 
beschikbaar. 
 
De extra tijdsinvestering die de uitvoering van de taken publieke gezondheid voor vergunninghouders met zich 
meebrengt zorgt op dit moment voor extra druk op de uitvoering van alle taken door de GGD. Mede naar aanleiding 
van een verzoek van de gemeente Weststellingwerf wordt thans geïnventariseerd welke extra inzet van de GGD 
noodzakelijk is zodat de gemeenten de doelstelling van het uitwerkingsakkoord kunnen realiseren. De inventarisatie 
en mogelijk een daarop aansluitend voorstel zal aan de orde worden gesteld in uw vergadering van 8 december. 
 
In het uitwerkingsakkoord worden door het Rijk extra middelen vrijgemaakt (totaal € 353 miljoen voor de jaren 2015 – 
2017) die worden uitgekeerd volgens de formule ‘geld volgt vergunninghouder’. Gelet op de financiering van de 
mogelijke extra inzet van de GGD in 2017 is het wellicht verstandig de Colleges, overeenkomstig bijgaande 
conceptbrief, te adviseren hiervoor (reeds in 2016 ontvangen) middelen te reserveren. Duidelijkheid over de omvang 
van de gevraagde middelen ontstaat na in de besluitvorming over het inhoudelijk voorstel in uw vergadering van 8 
december. 
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