
Impressie bijeenkomsten Raadsleden 11 en 17 april 2019  
Bespreking Bouwstenennotitie t.b.v. ontwikkeling 

Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020 – 2023  
 
11 april 2019: aanwezig: 28 raadsleden en 3 bestuursleden. 
17 april 2019: aanwezig 17 raadsleden, 4 bestuursleden en 2 ambtenaren. 
 
De volgende zaken/thema’s/aandachtspunten kwamen aan de orde tijdens de twee bijeenkomsten 

voor raadsleden (in willekeurige volgorde): 
 
 
Behoefte om keuzes te kunnen maken 
 veel ambities zijn verwoord. 
 wat zijn wettelijke taken en wat zijn facultatieve taken (‘extra’)? 
 maak het concreet, meetbaar: wat zijn de (inhoudelijke) gevolgen als we bepaalde dingen 

(niet) kiezen. 

 hoe flexibel is de GGD in haar aanpak?  
 maak keuzes/differentiatie/maatwerk mogelijk, vanwege verschillen in lokale problematiek, 

bijvoorbeeld tussen dorpen en steden.  
 meer focus in de ambities en taken en maak ook duidelijk waar minder aandacht naartoe gaat. 
 

Onderschrijven koers om via preventie problemen en stijgende zorgkosten te beteugelen 
 investeer in preventie en versterk de preventieve basisinfrastructuur: rol gezondheidsmakelaar 

wordt onderkend. 
 kosten gaan voor de baten uit. 
 belang van netwerken opbouwen wordt herkend en komt tegemoet aan zorgen dat partijen aan 

de voorkant nog steeds te weinig van elkaar weten en dat signalen niet altijd aan elkaar door 
worden gegeven.  

 er is discussie of en hoe vroeg ‘achter de voordeur interveniëren’ wenselijk is. 
 onderkend wordt dat samenwerking en verbinding met verschillende partijen, waaronder 

wijkteam, belangrijk is om het preventiedoel te bereiken.   
 

Roep om assertiever optreden van GGD in haar adviesrol 

 het gevraagde en ongevraagde advies mag krachtiger; ‘spreek ons aan, bij jullie zit de kennis’. 
 agendeer belangrijke thema’s; voorbeelden belang van vaccineren, aandacht vragen voor 

bevorderen van mentale gezondheid/weerbaarheid van de jeugd. 
 laat weten waar per gemeente de problemen zitten en adviseer ons daarover.  
 
Meebewegen met de prioriteiten en doelgroepen gemeenten 
 wees flexibel en ga in op de wens van gemeente om aandacht te schenken aan een bepaald 

onderwerp, bv. alcohol- en drugs, overgewicht o.i.d. 

 aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen als licht verstandelijke gehandicapten (lvb-groep),  
arbeidsmigranten en (sluitende aanpak) verwarde personen. 

 aandacht gevraagd voor belang diversiteit in leefomgeving in de regio. 
 
Financiën en verantwoording 
 behoefte aan inzicht in besteding middelen, verantwoording. 
 kan verantwoording sneller en vaker?  

 

Inhoud centraal  
 oproep: GGD kom naar de raden.  
 duidelijk wordt dat veel raden niet toekomen aan het inhoudelijk gesprek door discussie over 

financiën.   
 behoefte aan rust op financiële vlak en behoefte om meer inhoudelijk het gesprek te voeren 

met raden.  

 
Veilig Thuis:  
 stijgende meldingen: hoe voorkomen we dat?  
 gedeelde behoefte: meer preventief c.q. aan de voorkant optreden. 
 frustratie over gebrek aan mogelijkheden om door te pakken, appel om signaal bij wetgever 

neer te leggen. 

 



Overige benoemde onderwerpen/aandachtspunten: 

 verwarde personen, ontlasten politie, sluitende aanpak, frustratie over hoe lang het duurt om 
voorziening geregeld te krijgen (taaiheid van proces). 

 meldpunt bijzondere zorg: ook burgers kunnen/mogen melden.  
 verhogen van de vaccinatiegraad. 

 doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  
 behoefte aan informatie, inzichten en kennis  website GGD. 

 
 


