
 

Agenda Gebiedsgericht Ontmoeten RAR en GGD 
Datum bijeenkomst : 19-11-2019 

Aanvang : 20.00 uur 

Locaties : RAR, J.S. de Jongplein 3 in Tiel 

 : GGD, Kersenboogerd 2 in Tiel 

Zaak :  

Voorzitter : Ed van Tellingen 

Griffier : Conny Smeekes 

 

 

Tijd Onderwerp/activiteit  Spreker 

 

20.00-21.00  RAR, J.S. de Jongplein 3 in Tiel 

 

   Presentatie met aansluitend een rondleiding   Mw. Ella Kok (Directeur) 

 

Beantwoording specifiek vooraf gestelde vragen;  Dhr. Rico van de Schee  

- Wat er gebeurt met de archieven van de voormalige  (Adjunct directeur) 

gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen?  

- Hoe het staat met de digitalisering van deze archieven? 

- Hoe gaat het RAR om  met particuliere collecties, of die van verenigingen? 

 

21.00-21.15  Verplaatsen van RAR naar GGD (Kersenboogerd 2 in Tiel) 

 

21.15-22.30  GGD, Kersenboogerd 2 in Tiel 

 

   Algemene inleiding        Mw. Moniek Pieters 

Wat doet de GGD, staat van de gezondheid in GZ en   (Directeur) 

specifiek in West Betuwe.  

 

Pitches:         Verschillende  

-Veilig Thuis,         Medewerkers GGD 

   -JGZ, 

   -Toegang Beschermd Wonen, 

   -Bijzondere Zorg – Interventieteam,  

   -Preventie (gezondheidsmakelaar/gezonde school) 

 

Gesprekstafels per bovengenoemd aandachtsveld (ruimte  

om vragen te beantwoorden) 

 

   Beantwoording specifiek vooraf gestelde vragen; 
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   - Hoe staat het met de gezondheid van de inwoners (cijfers)? 

- Wat de GGD doet aan wettelijke en niet wettelijke taken voor  

de (inwoners van de) gemeente? 

- Welke thema’s en projecten lopen er specifiek in de gemeente en  

of en zo ja hoe kan de raad sturen op resultaat? 

- Welke ontwikkelingen zijn er (landelijk) waarmee de GGD te maken  

heeft of krijgt? 

- Informatie behoefte over verschillende taakvelden van de GGD, zoals  

Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Bijzondere zorg en interventieteam,  

WMO toezicht etc. en de daarbij horende kosten? 

- Welke invloed heeft samenwerking met andere partners op het welzijn  

van onze inwoners? 

- in hoeverre preventie in te kunnen zetten om later kosten te besparen  

op zorg? 

 


