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Onderwerp 

Zienswijze Meerjarenstrategie 2020 – 2023 GGD Gelderland-Zuid. 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD 

Gelderland-Zuid: 

a. de leidende principes van de GGD zijn: 

- nog meer aansluiting te zoeken bij de gemeenten  

- bij de uitvoering van taken een netwerkaanpak te hanteren; 

b. de GGD gaat uit van vier strategische thema’s: 

- de informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven  

- de gemeente en hun inwoners adviseren over preventie en verbinden van 

collectieve preventie met persoonsgerichte zorg; 

- investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid; 

- inzetten op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein. 

2. Niet in te stemmen met paragraaf 7.2 onder 2, pagina 12 bovenaan en paragraaf 7.3, pagina 

13, omdat dit onduidelijkheid laat bestaan tussen facultatieve en uniforme taken. Er moet 

duidelijk worden aangegeven wat de facultatieve taken en de uniforme taken zijn.   

 

 

Inleiding 

Op 18 december 2019 heeft de GGD Gelderland-Zuid (verder te noemen: de GGD) aan alle 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 voor zienswijze 

toegezonden.  

In artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid is bepaald, dat gemeenteraden 

zienswijzen over het beleidsplan en het beleidsprogramma kenbaar kunnen maken.   

De meerjarenstrategie zoals deze door de GGD is opgesteld, kan als het beleidsplan worden 

aangemerkt. De gemeenteraden kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de GGD hun zienswijze vóór  

4 maart 2020 naar voren brengen, zodat deze op 2 april 2020 door het Algemeen Bestuur van de GGD 

kan worden vastgesteld.  
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Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

 

Beoogd effect 

Kaderstelling voor de GGD en het beperken van financiële risico’s voor gemeenten. 

 

Argumenten 

1.1 Met deze twee leidende principes wordt de dienstverlening aan gemeenten verhoogd. 

Met de twee voorgestelde principes ‘aansluiting bij gemeenten’ en ‘netwerkaanpak’ speelt de GGD in op 

de lokale situatie die per gemeente zeer verschillend kan zijn. De GGD verricht zijn werkzaamheden 

waar mogelijk lokaal, en regionaal als dat moet. Door samenwerking met andere partners op het 

gebied van gezondheid (oa Santé), zorg, welzijn, onderwijs, sport en (sociale en fysieke) veiligheid kan 

de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening worden geborgd. 

 

1.2 Daarmee wordt prioritering aangebracht in de onderwerpen, waarop de GGD de komende jaren inzet. 

Door te kiezen voor een beperkt aantal strategische thema’s wordt een duidelijke focus aangebracht in 

speerpunten die de komende jaren verder worden ontwikkeld. 

 

2.1 Het is ongewenst dat facultatieve en uniforme taken in dit document met elkaar zijn vervlochten. 

Op pagina 12 bovenaan staat: ‘in opdracht van gemeenten kan de GGD de samenwerking met 

onderwijs en kinderopvang versterken om te komen tot een gezamenlijke, collectief preventieve 

aanpak en een doorgaande lijn van geboorte tot volwassenheid’. De zogenaamde ‘kan-bepaling’ wekt 

de indruk dat dit een facultatieve taak is, waarbij gemeenten de keuze hebben deze taak al dan niet af 

te nemen. De samenwerking met onderwijs en kinderopvang bestaat al. Op pagina 13 staan in 

paragraaf 7.3 de ambities aanvullend op de uniforme taken. De taak zoals bovenaan pagina 12 staat 

beschreven zou dan ook onder paragraaf 7.3 gerangschikt moet worden. De facultatieve taak zou dan 

betekenen dat er extra kan worden ingezet op samenwerking met onderwijs en kinderopvang.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Informatie-gestuurde aanpak is van belang op alle werkvelden. 

In de meerjarenstrategie staat onder 7.2 aangegeven dat de informatie-gestuurde aanpak van 

strategisch belang is. Dat is niet alleen van belang bij dit onderdeel, maar moet eigenlijk als ‘rode 

draad’ door alle thema’s worden opgenomen. Met een informatie-gestuurde aanpak wordt beoogd 

minder reactief en minder op basis van incidenten te acteren, maar meer te werken vanuit overzicht, 

trends en ontwikkelingen. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 
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Uitvoering/Planning 

De GGD heeft aangegeven voor 4 maart 2020 een zienswijze van de gemeente te willen ontvangen. 

Uitgaande van behandeling in het college van 14 januari 2020, wordt de zienswijze in de 

gemeenteraadsvergadering van 3 maart vastgesteld.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

  



  

6 januari 2020  

Kenmerk   

Pagina 4 van 4  

 

 

 

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum> nummer <>,   

 

besluit: 

 

1. In te stemmen met de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD 

Gelderland-Zuid: 

a. de leidende principes van de GGD zijn: 

- nog meer aansluiting te zoeken bij de gemeenten  

- bij de uitvoering van taken een netwerkaanpak te hanteren; 

b. de GGD gaat uit van vier strategische thema’s: 

- de informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven  

- de gemeente en hun inwoners adviseren over preventie en verbinden van 

collectieve preventie met persoonsgerichte zorg; 

- investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid; 

- inzetten op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein. 

2. Niet in te stemmen met paragraaf 7.2 onder 2, pagina 12 bovenaan en paragraaf 7.3, pagina 

13, omdat dit onduidelijkheid laat bestaan tussen facultatieve en uniforme taken. Er moet 

duidelijk worden aangegeven wat de facultatieve taken en de uniforme taken zijn.   

 
 

 Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/015, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


