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Geachte heer/mevrouw,  
 
Op 18 december 2019 heeft u ons de Meerjarenstrategie 2020-2023 va de GGD Gelderland-Zuid 
toegezonden, met het verzoek hierop een zienswijze te geven vóór 4 maart 2020. 
Het college heeft aan u bij brief van 21 januari 2020 een voorlopige zienswijze toegezonden, omdat 
wij pas tot besluitvorming oer konden gaan op 12 maart 2020. 
 
Wij hebben in onze vergadering van 12 maart 2020 besloten in te stemmen met de voorlopige 
zienswijze van het college. 
 
Definitieve zienswijze 
1. Wij stemmen in met de Meerjarenstrategie 2020-2023 van de GGD Gelderland-Zuid, met de 
volgende kanttekeningen: 
1.1 de leidende principes moeten zijn dat de GGD de komende jaren aansluiting zoekt bij de 
gemeenten en dat zij een netwerkaanpak voorstaat; 
1.2 er moet een keuze gemaakt worden van strategische thema's, waarbij u:     
- gemeenten en onze inwoners adviseert over preventie en verbinden van collectieve preventie met 
persoonsgerichte zorg; 
- investeert in de verbinding tussen zorg en veiligheid; 
- inzet op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein. 
2. Wij wijken af van paragraaf 7.2 onder 1, wat inhoudt dat wij de informatie gestuurde aanpak van 
maatschappelijke opgaven niet als een strategisch thema beschouwen maar als en rode draad voor 
alle thema's; 
3. Wij verzoeken u om gelijktijdig bij de aanbieding van de kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma 
voor zienswijzen aan te bieden. 
4. Wij hebben eerder aandacht gevraagd voor drugsproblematiek. In de Meerjarenstrategie wordt 
nergens gesproken over aanpak van drugsgebruik. Wij verzoeken u ten zeerste om dit op te nemen in 
de Meerjarenstrategie en hier aandacht voor te hebben. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.M.W. (Judith) Mangel. Zij is senior beleidsmedewerker 
en regisseur GGD. Zij is telefonisch bereikbaar op 0487-599536 / 06- 53966800 of via de mail 
jmangel@westmaasenwaal.nl  
 
De raad van West Maas en Waal, 
 
 
J.A. (Joyce) Satijn 
griffier  

 
 
V.M. (Vincent) van Neerbos 
voorzitter 
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