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Betrokken afdeling/ 
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OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennisnemen van de bijgaande (informatieve) brief aan de Colleges van Burgemeester en 
Wethouders; 

2. Afspreken om middelen die voor het RVP worden overgeheveld naar het gemeentefonds voor de 
deelnemende gemeenten hiervoor te oormerken.  

 
Toelichting 

In de kaderbrief 2017 – 2020 is aangegeven dat de middelen voor het rijksvaccinatieprogramma wellicht 
per 1 januari 2018 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De Minister van VWS heeft op 10 mei 
jongstleden het betreffende wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor de 
uitvoering van het bewuste programma heeft de wetswijziging geen enkel gevolg. Uitsluitend de 
financiering wijzigt. Per 1 januari 2018 zal de uitvoering door de GGD ten laste komen van de 
deelnemende gemeenten. GGD Fryslân zal hiervoor een rekenmodel ontwikkelen, dat ambtelijk en 
bestuurlijk wordt voorgelegd. De gemeenten worden daarvoor gecompenseerd middels toevoeging 
budget aan het gemeentefonds. Om de financiering van de uitvoering van het RVP te waarborgen, wordt 
voorgesteld dat de leden van de bestuurscommissie gezondheid, als portefeuillehouder gezondheid in de 
eigen gemeente, voorstellen om de middelen hiervoor op voorhand te oormerken. 
Om de gemeenten goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit dossier wordt voorgesteld 
bijgaande (informatieve) te verzenden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. 
 
 
 
 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
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 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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