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Aan de Raad.
Onderwerp
Project Vitale regio Fryslân

Korte inhoud
Naar aanleiding van de nieuwe preventievisie van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ)
'Preventie voorop!' heeft DFZ de GGD Fryslân benaderd om samen een project te
ontwikkelen dat bijdraagt aan preventie in Friese gemeenten, dorpen of wijken. Dit
project c.q. preventieprogramma ‘Vitale regio Fryslân’ is aangemeld bij het SAG
(Stichting Achmea Gezondheidszorg)-fonds van Achmea en medio 2016 gehonoreerd.
Vanwege de interessante onderwerpen zijn de gemeenten Tytsjerksteradiel, De Fryske
Marren en Weststellingwerf uit alle Friese gemeenten gekozen tot pilot gemeente.
In bijgevoegd projectplan kunt u lezen op welke wijze wij een bijdrage willen leveren
aan het project Vitale regio Fryslân.

Voorstel van het College
Voor kennisgeving aannemen.

Bijlage
Projectplan “pilot vitale regio Tytsjerksteradiel”.

Toelichting
DFZ en de GGD willen met het project 'Vitale regio Fryslân' een impuls geven aan
preventie op de schaal van wijken en dorpen door de inzet vanuit de diverse sectoren
en financieringsstromen op wijkniveau beter te stroomlijnen. Hiermee worden
investeringen vanuit de zorgverzekeringswet naar verwachting beter afgestemd op de
gemeentelijke inzet, ontstaat er meer samenhang en wordt de aanpak effectiever. Dit
draagt bij aan de vitaliteit van de Friezen.
Een vereiste van het SAG-fonds is dat de bekostiging gebeurt op basis van
cofinanciering door zowel deelnemende gemeenten als GGD Fryslân. Het kan gaan
om investeringen die gemeenten nu al aanvullend doen in het kader van publieke
gezondheid en/of sociaal domein. De SAG-middelen zijn vooral bedoeld voor extra
analyse, projectleiding en een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject. Ook is het mogelijk
dat extra interventies tijdelijk financieel worden gesteund wanneer dit vanuit de
reguliere middelen niet goed mogelijk is.
Gezien de forse uitdagingen in de hele provincie Fryslân op het gebied van zorg en
preventie door veranderingen in de demografie en leefstijl, slaan GGD Fryslân, DFZ en
Tytsjerksteradiel de handen ineen. Het programma ‘Vitale Regio’ beoogt onder andere
data te bundelen, om op basis van grondige analyse tot meer en wellicht ook nieuwe
inzichten te komen. Enerzijds wil de gemeente met deze pilot inzicht krijgen in ‘waar de
gemeente staat’ (en haar “blinde vlekken” in kaart brengen), anderzijds wil de
gemeente met een brede startfoto (data én analyse/duiding) het integraal werken
verder stimuleren; dit levert een gedeelde basis voor handelen op alle betrokken
beleidsterreinen.
Deelname aan het project Vitale regio Fryslân kan naar verwachting binnen bestaande
budgetten plaatsvinden en past binnen de doelstelling om zoveel mogelijk preventief te
werken. Uw raad wordt via de reguliere P&C cyclus van de voortgang op de hoogte
gehouden.
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