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O P L E G N O T I T I E 

 
 
Onderwerp Evaluatie gemeenschappelijke regeling 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder [M. de Graaf 

Auteur A. Zijlstra 

Bijlagen 1. Rapport Berenschot (presentatie) 

Vergaderdatum 10 maart 2016 

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Directieteam 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van het rapport van Berenschot over de evaluatie van de GR 
2. De uitkomsten van het rapport te bespreken 
3. De agendacommissie gezondheid te vragen om te komen met een voorstel voor versterking van de 

rol van de agendacommissie gezondheid.  

 
Inleiding 

De evaluatie van de GR (Gemeenschappelijke Regeling) is uitgevoerd door het bureau Berenschot, in 
opdracht van Veiligheidsregio Fryslân. Het onderzoek was zowel gericht op het evalueren van de huidige 
governance structuur met agenda- en bestuurscommissies, alsook op de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen per 2015.  
 
Algemene bevindingen zijn o.a. tevredenheid over het functioneren van deze GR, draagvlak bij colleges 
en raden, tevredenheid over het instellen van de agenda- en bestuurscommissies en het functioneren van 
hun voorzitters.  
 
Voor gezondheid worden een tweetal specifieke aanbevelingen gedaan: 

1. Versterk de rol van de Agendacommissie Gezondheid, door deze meer in positie te brengen om 
de  agenda te bepalen en een sterkere rol te krijgen bij het formuleren van de visie  (vergelijkbaar 
met de AC Veiligheid). De leden van de agendacommissie hebben ook deze wens en ambitie. De 
directie kan  de Agendacommissie hierbij ondersteunen door hen in de positie te brengen waarin 
ze keuzes en richting moeten aangeven. 

2. De veiligheidsregio voelt voor de gemeenten al voor een belangrijk deel als “eigen”. Dit kan op 
het gebied van Gezondheid nog verder worden versterkt. Hierin kan de DPG een belangrijke rol 
spelen, onder meer door de gemeente(n)(raden) te informeren over de stand van zaken. 

 
De Agendacommissie Gezondheid stelt voor om te komen met een voorstel voor versterking van haar rol, 
en dit de volgende keer voor te leggen aan de Bestuurscommissie Gezondheid.  
 



 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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