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Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen Leeuwarden en Weststellingwerf; 
2. Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân te adviseren om de jaarrekening 2017, eerste 

begrotingswijziging 2018 en begroting 2019, wat betreft het programma Gezondheid ongewijzigd 
voor te leggen aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.  

 
Inleiding 

In de zienswijzen van Leeuwarden en Weststellingwerf zijn opmerkingen terug te vinden met betrekking 
tot de GGD.  
Ten aanzien van het rekeningresultaat 2017 stelt Leeuwarden vast dat er binnen het programma 
Gezondheid sprake is van een aantal negatieve afwijkingen met een structureel karakter. De tegenvallers 
binnen Gezondheid hadden betrekking op inspecties kinderopvang en jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
Door kritisch kijken en herschikken van budgetten binnen het programma zijn de inspecties kinderopvang 
in de begroting 2019 weer kostendekkend opgenomen. Een onderzoek naar de uitvoering JGZ heeft 
opgeleverd dat een toekomstgerichte JGZ binnen het huidige budget mogelijk is. De uitwerking van dat 
onderzoek vindt plaats in het kader van het project JGZ 3.0. 
|Bij Weststellingwerf betreffen het opmerkingen van de gemeenteraad die zijn meegegeven aan de 
burgemeester om neer te leggen bij de algemeen bestuur vergadering op 14 maart 2018. 
De reactie op de genoemde punten is als volgt: 
Punt 1 heeft geen betrekking op de GGD. 
Punt 2 Met betrekking tot benchlearning delen wij het belang dat de raad hieraan hecht. In GGD GHOR 
Nederland verband wordt door alle GGD-en geparticipeerd in een benchmark. U vindt in de eerste  
bestuursrapportage 2018 (agendapunt 6) de invulling van de afspraak zoals deze eerder is gemaakt om 
ten opzichte van de benchmark betere resultaten te willen halen op relevante indicatoren dan de 
referentiegroep. Hiermee geven wij een eerste aanzet tot benchlearning. 
Punt 3 Naar aanleiding van het onderzoek naar de mogelijkheden van vernieuwing in de 
Jeugdgezondheidszorg is een jaar extra uitgetrokken om de randvoorwaarden te scheppen voor een 
innovatieprogramma. Het programma wordt aan het einde van het jaar ter besluitvorming voorgelegd aan 
de bestuurscommissie. U vindt dit ook terug in de eerste bestuursrapportage 2018. 
Punt 4 De pilot wijk-GGD-er is van start gegaan in januari 2018 in Heerenveen. In het najaar zijn de 
eerste resultaten hiervan bekend en komt dit terug in uw commissie. 
Punt 5 In de aanloop naar een nieuw GGD rampen opvang plan (GROP) is het maximumrisico van extra 
piketten opgenomen in de kaderbrief. Inmiddels is het GROP aan voltooiing toe en is gebleken dat met 
andere piketindelingen opschaling gegarandeerd is met minder inzet van financiën. Verwerking in de 
begroting volgt na vaststelling van het GROP. 
Punt 6 heeft geen betrekking op de GGD. 
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Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


