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 Status Inhoud Advies 
Algemeen   In de reacties en raadsvoorstellen wordt vaak 

gerefereerd aan het abstracte karakter van het 
beleidsplan. Een aantal keren wordt de 
suggestie gedaan om jaarlijkse 
uitvoeringsplannen door de 
Bestuurscommissie te laten vaststellen in 
plaats van de programmabegroting en 
kaderbrief. 
Het beleidsplan is abstract en ons inziens 
dient concretisering plaats te vinden in zowel 
de programmabegroting als in een jaarplan. 
Het opstellen en indienen van de begroting is 
wettelijk vastgelegd in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (art. 34). 
Vanaf 2019 gaat GGD Fryslân daarnaast ook 
werken met jaarplannen. In de jaarplannen 
worden, op basis van het beleidsplan, de 
gewenste doelen en resultaten van de GGD 
voor het betreffende jaar geformuleerd. Dit 
jaarplan dient als basis voor het maken van 
resultaatafspraken met de teams. Het is geen 
probleem dit jaarplan te delen met de 
Bestuurscommissie, zodat de abstracte 
thema’s uit het beleidsplan wat meer ‘handen 
en voeten’ krijgen. Daarnaast willen wij graag, 
op basis van het jaarplan, in gesprek met de 
gemeenten over de uitwerking en 
samenwerking op lokaal/gemeentelijk niveau. 
 



Gemeente Achtkarspelen Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen 
 

 

Gemeente De Fryske Marren Raadsvoorstel 
(31/10) 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeenten Ferwerderadiel, 
Kollumerland, Dantumadiel 
en Dongeradeel 

Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen 
Jaarlijkse uitvoeringsplannen ter instemming 
voorleggen aan de bestuurscommissie 

Zie boven.  

Gemeente Harlingen Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeente Heerenveen Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Jaarlijkse uitvoeringsplannen voorleggen aan de 
Gemeenteraad 
(Preventieve) aanpak om huiselijk geweld en 
kindermishandeling terug te dringen expliciet te 
maken, inclusief welke inzet er op herstel zal 
plaatsvinden bij deze vorm van geweld en 
mishandeling én daarbij aan te geven welke doelen 
er omtrent deze aanpak worden nagestreefd. 

Zie boven 
 
De aanpak om huiselijk geweld en 
kindermishandeling terug te dringen is terug te 
vinden bij thema 4 in het beleidsplan (Zorg en 
veiligheid). Daarbij wordt o.a. gerefereerd aan 
het landelijk actieprogramma van Rijk en 
gemeenten ‘Geweld hoort nergens thuis’. In 
het beleidsplan is aangegeven welke ambities 
hiervoor worden nagestreefd. De concrete 
doorvertaling (in doelen en resultaten) vindt 
plaats in de jaarplannen van de GGD. 
Advies: zienswijze niet overnemen 

Gemeente Leeuwarden Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Instemmen met beleidsplan 
Binnen huidige budgettaire kaders 

 

Gemeente Ooststellingwerf Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Instemmen met beleidsplan. 
Gemeente nog meer meenemen bij 
uitvoering/implementatie, ambities zijn niet allemaal 
meegenomen in de financiële raming (zoals 
Rookvrije Generatie). 
Uitvoering binnen huidige budgettaire kaders 

Rookvrije Generatie is in BC Gezondheid van 
4 oktober besproken: wordt, binnen huidige 
financiële kader, uitgevoerd. 



Gemeente Smallingerland Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Inzetten op een gezonde generatie: generalistische 
aanpak, leefstijlthema’s in samenhang. 
Vraag van gemeente als uitgangspunt nemen, en 
advisering afstemmen op de lokale context. 
JGZ ruimte geven om hun werk in de specifieke 
gemeentelijke context te ontwikkelen en uit te 
voeren. 
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld: 
afstemming met lokale gebiedsteams en Veilig Thuis. 
Gemeenten betrekken bij concretisering van het 
beleidsplan.  

Wij gaan graag met gemeenten in gesprek 
over een meer generalistische aanpak als ‘De 
gezonde generatie’ of ‘De IJslandse aanpak’. 
Wij zien dit als onderdeel van de 
concretisering van het beleidsplan, waar wij 
gemeenten graag bij willen betrekken. 
 
Bij de taak beleidsadvisering van de GGD 
willen wij de vraag van de gemeente als 
uitgangspunt nemen. Uiteraard stemmen wij 
bij de uitvoering van deze taak zoveel mogelijk 
af op de betrokken gemeente en de lokale 
context. Beleidsadvisering kan echter ook 
ongevraagd plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een 
dreigende uitbraak van een infectieziekte. 
 
De JGZ is verankerd in de Wet Publieke 
Gezondheid en kent een wettelijk uit te voeren 
basispakket. Om in de werkwijze zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het 
kind, de jongere en de ouders, en op collectief 
niveau bij de behoefte/vraag van de gemeente 
en ketenpartners, is het programma JGZ 3.0 
gestart. 
 
Aanpak kindermishandeling en huiselijk 
geweld: het samenwerken met ketenpartners 
is voor ons vanzelfsprekend en noodzakelijk. 
We hebben de ketenpartners niet apart 
benoemd, maar bij de ambities (blz. 6) hebben 
we het belang van samenwerken aangegeven. 
Advies: zienswijze niet overnemen door 
aanpassing van het beleidsplan.  



De genoemde punten wel meenemen in de 
concretisering in de jaarplannen van de GGD. 

Gemeente Súdwest Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeente Terschelling Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen voor het beleidsplan 
Gezondheid 

 

Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel 
(18/10) 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeente Vlieland Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeente Waadhoeke Raadsvoorstel 
(18/10) 

Geen zienswijze in te dienen  

Gemeente Weststellingwerf Formele 
zienswijze 
ontvangen 

Instemmen met beleidsplan. 
Mist de koppeling met de meerjarenbegroting 

Beleidsplan Gezondheid gaat uit van 
uitvoering binnen het huidige afgesproken 
financiële kader. 

 


