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CONCLUSIES 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 9 maart 2017 
Locatie : HTW, Leeuwarden 
 

Aanwezig: 
Leden:    

Dhr. D. Fokkema (voorzitter) Mevr. B. Tol Dhr. R. Bos Mevr. C.M. de Pee 

Mevr. J.P. Schouwerwou (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. H. Kuiken Dhr. J.C.F. Broekhuizen (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. P. Maasbommel (lid 

Agendacommissie) 

Dhr. C. Vos Dhr. A. Dijkstra Dhr. E. van Esch Dhr. W. Kooistra 

Mevr. M. Krans Mevr. G.R. Akkerman Dhr. C. Trompetter  

     

Tevens aanwezig bij de 

agendapunt 7 

Mevr. S. van der Broek   

    

GGD:    

Mevr. M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

Dhr. H.C. de Vries (plv. 

secretaris) 

  

 
Afwezig: 
Dhr. S. Stellinga Mevr. L. v.d. Deen Mevr. P.H. de Graaf-v.d. Meer Dhr. J.W. de Vries 

Dhr. H. van der Molen Mevr. M. Reijndorp Dhr. D.J. Stellingwerf Dhr. T. de Jong 

Dhr. H. Visser    
 
  
1. Opening en vaststellen agenda 
  
2. Conclusies van 8 december 2016 
• De conclusies worden ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Bij de ingekomen stukken wordt opgemerkt dat de mogelijkheden voor handhaving beperkt zijn. 
• Naar aanleiding van punt 4 van de mededelingen zegt mevr. De Graaf toe de mogelijkheid van het 

eerder verstrekken van informatie over de resultaten monitors Volwassenen en Ouderen na te vragen. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt vervolgens de ingekomen stukken en mededelingen voor 

kennisgeving aan. 
  
4. Benoemen lid Agendacommissie Gezondheid 
• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit de door het College van B&W van de gemeente Leeuwarden 

aan te wijzen vertegenwoordiger in de Bestuurscommissie Gezondheid te benoemen tot lid van de 
Agendacommissie Gezondheid. 

  
5. Zienswijzen gemeenten begrotingswijziging 2017 en conceptkaderbrief 2018 - 2021 
• Dhr. Van Esch begrijpt het geformuleerde advies aan het DB/AB. Hij wil wel de aantekening dat 

Ooststellingwerf de zienswijze handhaaft. De voorzitter merkt op dat hetzelfde waarschijnlijk ook geldt 
voor de overige gemeenten. 

• Ter vergadering wordt uitgereikt een infographic ondersteuning huisvesting vergunninghouders. 
• De Bestuurscommissie Gezondheid adviseert het DB/AB de gemeentelijke zienswijzen voor wat betreft 

het onderdeel gezondheid voor kennisgeving aan te nemen. 
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6. Indicatoren 2017 en 2018 
• De voorzitter onderstreept dat gekozen is voor "eigen" indicatoren in afwachting van de nog vast te 

stellen (landelijke) indicatoren binnen het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid. De 
thans voorgestelde indicatoren bieden de mogelijkheid de uitkomsten te vergelijken met andere GGD' -
en. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid besluit conform het voorstel. 
  
7. Presentatie Omgevingswet 
• Mevr. Van der Broek (afdelingshoofd Crisisbeheersing) geeft een presentatie over de gezamenlijke 

voorbereiding van de organisatieonderdelen veiligheid en gezondheid van de Veiligheidsregio Fryslân 
(VRF) op de invoering van de Omgevingswet. Vanuit de vergadering wordt nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor het vroegtijdig voeren van overleg met gemeenten, teneinde met name gezondheid te 
betrekken in de lokale voorbereiding. 
Mevr. Van der Broek geeft aan dat er een goed contact is met de provincie en dat reeds (proactief) 
overleg plaatsvindt met enkele gemeenten, hetgeen uiteraard graag wordt uitgebreid naar meer 
gemeenten. Tenslotte merkt zij op dat de presentatie ook zal worden gehouden in de Bestuurscommissie 
Veiligheid en in een bijeenkomst van gemeentesecretarissen. 

• De Bestuurscommissie Gezondheid neemt kennis van de voorbereidingen VRF op de Omgevingswet. 
  
8. Rondvraag en sluiting 
• Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 


