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Geachte raad,

Met de concept Meerjarenstrategie wil GGD Gelderland-Zuid inzicht bieden in de focus, de leidende 
principes en strategische thema's van de GGD voor de periode 2020 - 2023.

De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale, 
regionale en landelijke ontwikkelingen en de geformuleerde uitgangspunten en ambities in de vorige 
Meerjarenstrategie vormen voor de GGD de basis voor de speerpunten voor de periode 2020 - 2023. 
Als professionele organisatie staan we voor geborgde kwaliteit en een doelmatige en doeltreffende 
organisatie. De bestuursopdracht om een ondernemende GGD te zijn, uit zich in oog hebben voor 
ontwikkelingen, innovatie en kansen.

Proces
Het afgelopen jaar hebben wij vele activiteiten uitgevoerd om tot een gedragen Meerjarenstrategie 
GGD 2020-2023 te komen. We hebben een Bouwstenennotitie geschreven, die onder andere is 
toegestuurd aan de raden. In twee raadsinformatieavonden is feedback en input gegeven voor de te 
ontwikkelen Meerjarenstrategie. Ook zijn raden uitgenodigd om een reactie te sturen (formeel in de 
vorm van een zienswijze of informeel). Door raden is hier goed gebruik van gemaakt.
Daarnaast is de Bouwstenennotitie besproken 'in verschillende tafels' met gemeenten (ambtenaren van 
verschillende inhoudelijke terreinen) en externe samenwerkingspartners, zoals lokale/regionale zorg- , 
welzijn-, onderwijs-, sport- en veiligheidspartners. De tafels zijn goed bezocht door de 
samenwerkingspartners en ook zij hebben ons feedback gegeven op de Bouwstenennotitie.

Met al deze waardevolle input is in de zomermaanden van 2019 een concept Meerjarenstrategie 
geschreven, die vervolgens besproken is in het ambtenarenoverleg, in verschillende vergaderingen van 
het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
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De Meeriarenstrateaie 2020 - 2023
De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale, 
regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten voor 
de Meerjarenstrategie 2020 - 2023.

In de Meerjarenstrategie worden de leidende principes en de strategische thema's voor de inzet van de 
GGD in de periode 2020- 2023 beschreven. Voor de uitvoering van de taken, werkt de GGD vanuit 
twee leidende principes;
1. Aansluiting bij de gemeenten, waarbij de GGD zijn lokale nabijheid verder versterkt door per 

gemeente 'dedicated' teams van professionals te vormen die zich richten naar de lokale context.
2. Netwerkaanpak, waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners, op lokaal, regionaal 

en landelijk niveau, centraal staat.

De GGD zet zich in de periode 2020-2023 in op de volgende strategische thema's:
1. Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven
2. Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg
3. Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid
4. Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein.

De Meerjarenstrategie geeft de ontwikkelrichting aan van de GGD. De operationalisering van de 
Meerjarenstrategie zal worden bepaald door prioritering binnen de budgettaire mogelijkheden, die 
momenteel onder druk staan. Deze budgettaire mogelijkheden komen tot uiting in de begroting en 
bepalen de mate waarin resultaten kunnen worden behaald.

Verzoek
Wij leggen de concept Meerjarenstrategie 2020 - 2023 van GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor en 
verzoeken u om uw zienswijze liefst vóór 4 maart 20201 aan ons kenbaar te maken, zodat de 
Meerjarenstrategie 2020 - 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 april 2020 
kan worden vastgesteld.

Indien u nog nadere informatie wenst over de concept Meerjarenstrategie, kunt u contact opnemen 
met dr. ir. Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland-Zuid (zie de 
contactgegevens op pag. 1 van de brief).

Met vriendelijke groet, 
namens het Dagelijks Bestuur,

Voorzitter

Bijlage: 1

1 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 12 maart 2020 uw zienswijze bespreken en 
hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 april voorbereiden. Mocht de raad 4 maart niet halen voor 
de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 4 maart de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan 
de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 2 april 2020.


