
Zienswijzen gemeenten - Meerjarenstrategie 2020-2023

Overzicht d.d. 1 april 2020

Gemeente Zienswijze Door gemeente gemaakte opmerkingen betreffende Meerjarenstrategie

Berg en Dal Akkoord Leidende principes en de strategische thema's 2, 3 en 4 worden gedeeld. 

De informatie-gestuurde aanpak is meer een 'rode draad' cq. leidend principe dan een strategisch thema. 

Voor gemeente is het nog onduidelijk wat de 'dedicated teams' gaan doen.

Beuningen Akkoord Gemeente wil graag 2 leidende principes toevoegen, nl. basis op orde en informatiegestuurde aanpak

Bij 'adviseren over preventie' suggereert gemeente om ook samenw. te zoeken met huisartsen en zorgverzekeraars.

De 'kan'-bepaling op pag. 12 1e zin wekt de indruk dat dit een facult. taak is; deze taak voegen onder §7.3.

Gemeente geeft de suggestie om te streven naar een breed GGD-productenboek

Buren Akkoord De informatie-gestuurde aanpak is meer een 'rode draad' cq. leidend principe dan een strategisch thema. 

De 'kan'-bepaling op pag. 12 1e zin wekt de indruk dat dit een facult. taak is; deze taak voegen onder §7.3.

Door het gelijktijdig aanbieden van Kaderbrief en beleidsprogramma wordt samenhang gecreëerd.

Gemeente vraagt blijvende inzet van de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor het personeel.

Culemborg Akkoord Kan zich vinden in de leidende principes en de strategische thema's. 

De informatie-gestuurde aanpak dient beschouwd te worden als een 'rode draad' cq. leidend principe. 

Het is belangrijk dat 'Basis op orde' voorrang krijgt op andere ambities. 

In de MJS graag en duidelijk onderscheid tussen de uniforme en facultatieve taken. 

Druten Akkoord Onderschrijft de 2 leidende principes en de 4 strategische thema's.

Aandachtspunt tav adviseren over preventie is de samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars.

Roept de GGD op om de MJS te operationaliseren in meetbare doelstellingen en de voortgang te monitoren. 

Gemeente stelt voor om GGD-breed productenboek te ontwikkelen met onderscheid tussen uniforme en facult. taken.

Heumen Akkoord Stemt in met de leidende principes en strategische thema's; ziet graag uitwerking van de 'gemeenteteams'.

Aandachtspunt tav adviseren over preventie is de samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars.

Verzoekt de GGD om de MJS te operationaliseren in meetbare doelstellingen en de voortgang te monitoren. 

Verzoekt de GGD om voor alle uniforme taken een productenboek op te stellen.

Maasdriel Akkoord Leidende principes en de strategische thema's 2, 3 en 4 worden gedeeld. 

De informatie-gestuurde aanpak is meer een 'rode draad' cq. leidend principe dan een strategisch thema. 

De 'kan'-bepaling op pag. 12 1e zin wekt de indruk dat dit een facult. taak is; deze taak voegen onder §7.3.

Verzoekt de GGD om gelijktijdig bij Kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma aan te bieden voor zienswijze.

Neder-Betuwe Akkoord Ziet graag een nadere uitwerking van de gemeenteteams.

De informatie-gestuurde aanpak is meer een 'rode draad' cq. leidend principe dan een strategisch thema. 

Vraagt zich af welke rol de GGD op zich wil nemen tav 'adviseren over preventie en verbinden van collectieve 

preventie met persoonsgerichte zorg'.

Verzoekt om bij operationalisering van de MJS duidelijk te houden wat uniforme en facultatieve taken zijn. 
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Nijmegen Akkoord Akkoord met de uitgangspunten van de MJS; graag 'de basis op orde' toevoegen aan de leidende principes.

Informatie-gestuurde aanpak eveneens als 'leidend principe' opnemen.

Gemeente mist de zorgverzekeraar als partner bij de doorontwikkeling van de gezondheidsmonitor.

Sturing (van AB) aan de voorkant vh begrotingsproces is wenselijk. Graag facilitering hiervan door de GGD.

Tiel Akkoord Kan instemmen met de in de MJS beschreven leidende principes en de strategische thema's.

(voorlopig) Roept op om de Meerjarenstrategie te operationaliseren in meetbare doelstellingen en jaarlijks te monitoren.

De ontwikkeling vd academische werkplaats ihkv de informatiegestuurde aanpak valt niet binnen de GGD-taak.

Een visie hoe de komende jaren besparingen worden gerealiseerd, wordt gemist in de MJS. 

West Betuwe Akkoord Onderschrijft de 2 leidende principes en de 4 strategische thema's.

De 'kan'-bepaling op pag. 12 1e zin wekt de indruk dat dit een facult. taak is; deze taak voegen onder §7.3.

West Maas en Waal Akkoord Leidende principes en de strategische thema's 2, 3 en 4 worden gedeeld. 

De informatie-gestuurde aanpak is meer een 'rode draad' cq. leidend principe dan een strategisch thema. 

Verzoekt de GGD om gelijktijdig bij Kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma aan te bieden voor zienswijze.

Verzoek om de aanpak van drugsgebruik op te nemen in de MJS.

Wijchen Akkoord Onderschrijft de 2 leidende principes en de 4 strategische thema's.

Aandachtspunt tav adviseren over preventie is de samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars.

Roept de GGD op om de MJS te operationaliseren in meetbare doelstellingen en de voortgang te monitoren. 

Gemeente wil een GGD-breed productenboek met onderscheid tussen uniforme en facultatieve taken.

Zaltbommel Akkoord Leidende principes en de strategische thema's worden gedeeld.

Noem strategisch thema 1: 'Doorontwikkelen  informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven'. 

De 'kan'-bepaling op pag. 12 1e zin wekt de indruk dat dit een facult. taak is; deze taak voegen onder §7.3.

Verzoekt de GGD om gelijktijdig bij Kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma aan te bieden voor zienswijze.
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