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Onderwerp zienswijze meerjarenstrategie 2020-2013 
 
 
Geacht bestuur, 
 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

ln uw brief van 18 december 2019, met kenmerk GGD/DIR/2241/2019/MP, vraagt u ons een zienswijze 
op de Meerjarenstrategie GGD 2020 – 2023 te geven.  
0p basis uw Meerjarenstrategie hebben wij de volgende zienswijze geformuleerd. 
 
Leidende principes 
Wij kunnen instemmen met de leidende principes die u noemt in de Meerjarenstrategie:  

- nog meer aansluiting te zoeken bij de gemeenten,  
- bij de uitvoering van taken een netwerkaanpak te hanteren.  

De GGD speelt hiermee in op de lokale situatie per gemeente. U zoekt hierbij de samenwerking met 
andere partners op het gebied van gezondheid (oa Santé), zorg, welzijn, onderwijs, sport en (sociale en 
fysieke) veiligheid zodat de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening kan worden geborgd. 
 
Strategische thema’s 
Ook kunnen wij instemmen met de vier strategische thema’s die u in de Meerjarenstrategie noemt:  

- 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. 

Door te kiezen voor een beperkt aantal strategische thema’s wordt een duidelijke focus aangebracht in 
speerpunten die de komende jaren verder worden ontwikkeld. 
 
Uniforme en facultatieve taken 
Wij kunnen niet instemmen met de tekst in 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.   
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 
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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.  
 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en de griffier van de gemeente West Betuwe, 

 

De griffier de burgemeester, 

  

Koen Steenbergen Servaas Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


