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1 Doel agendering:

Beeldvorming
Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Tijdens de bestuursconferentie van de bestuurscommissie op  26 oktober jl. is op basis van 
de lessen van de afgelopen jaren stilgestaan bij de gezamenlijke visie en ambities om de 
publieke gezondheid te verbeteren. De visie vraagt om vaststelling en om afspraken over de 
uitvoering, inclusief de koppeling aan portefeuillehouders vanuit de commissie. 

Deze visie biedt geen nieuw kader ten opzichte van de regionale gezondheidsnota 
‘Gemeenten samen gezond’ (2020-2028). De visie is een aanscherping hiervan op basis van 
voortschrijdend inzicht en de geleerde lessen van de afgelopen jaren. De visie is een 
verbijzondering van de regionale gezondheidsnota, en een aansporing tot acceleratie. 
Centraal daarin staat het versterken van de preventie infrastructuur om voor meer 
verbinding in de preventie zorgketen te zorgen en de lokale uitvoering hierop op af te 
stemmen. Alles met de bedoeling meer focus te bewerkstelligen zodat aantoonbare 
resultaten worden bereikt. De concrete opdrachten zijn dan ook belangrijke eerste stappen 
op weg naar een gezondere samenleving.  

2. Achtergrond
Er is tijdens de conferentie een visie besproken met vijf kernwaarden:
1. een eerlijke kans voor iedereen
2. een goede start voor ieder kind
3. een veilige en gezonde omgeving voor iedereen
4. veerkrachtige geest voor iedereen
5. gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ook is tijdens de conferentie gesproken over het feit dat voor de realisatie van deze 
kernwaarden van belang is dat het onderwerp ‘gezondheid’ nadrukkelijk geagendeerd wordt 
door alle betrokken, maar zeker door de GGD. Van een GGD mag verwacht worden dat de 
organisatie publieke gezondheid stevig en helder positioneert, met klare taal. 
De GGD heeft de belangrijke opgave om dit belang proactief uit te dragen en mogelijk te 
maken. Een onafhankelijke en vanuit de publieke gezondheid ingegeven positionering draagt 
bij aan het agenderen van gezondheidsthema’s. Deze positionering brengt de wethouders én 
de ambtenaren in de lokale omgeving ook in positie om dit belang op bestuurlijke en 
ambtelijke tafels naar voren te brengen 

Bestuursconferentie en Intentieverklaring
In de bestuursconferentie is verder veel aandacht besteed aan de samenwerking die nodig is 
om de publieke gezondheid aantoonbaar te verbeteren en te versterken. 
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Er ligt een gezamenlijke opgave om vanuit het ‘wij van de publieke gezondheid’ het tij te 
keren. Een samenwerking die overigens zowel horizontaal (tussen gemeenten, GGD en 
zorgpartijen) als verticaal (bestuurlijk én ambtelijk) ingevuld moet worden. Vandaar ook de 
intentieverklaring die tijdens de bestuursconferentie door alle betrokkenen, bestuurlijk en 
ambtelijk, is ondertekend. 
Om deze samenwerking te verdiepen is de conferentie afgesloten met werkgroepen waarin 
veel concreter is stilgestaan welke bijdragen daarbij nodig zijn van alle betrokkenen. In de 
bijlage is een beknopte samenvatting van deze werkgroep besprekingen toegevoegd, 
alsmede de presentaties die zijn gegeven. 

Uitvoeringsagenda
Een visie en ambitie kan niet los worden gezien van de uitvoering. Dat maakt ook dat op 
basis van de kernwaarden samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten in het 
Ambtelijk Overleg een uitvoeringsagenda is opgenomen.. In deze uitvoeringsagenda zijn de 
kernwaarden vertaald naar veertien meer concrete taken en opdrachten aan de GGD. 
Daarbij heeft ook de agenderende functie die van de GGD verwacht mag worden een plek 
gekregen. Dit naast de reguliere monitorende en signalerende functie die de GGD heeft. Met 
het adviseren daarover vanuit het perspectief van de publieke gezondheid hangt ook samen 
dat opgehaald wordt welk vervolg daaraan is gegeven. Hoewel afgelopen jaren nog 
onderbelicht en ook minder expliciet gevraagd, kan worden geconstateerd dat dit wel 
verwacht wordt.

Ten behoeve van de noodzakelijke bestuurlijke afstemming voor de uitvoering van deze 
opdrachten wordt geadviseerd per portefeuille een twee- of drietal bestuurders te kiezen. 
Daarbij is gekozen voor een bundeling van de opdrachten die aansluit bij de wijze van 
organiseren binnen de GGD, zodat het onderling contact en ondersteuning adequaat en 
efficiënt kan verlopen.

JGZ                                           opdrachten 1 en 3
Regionale Nota opdrachten 5, 6, 12, 13 en 14
Mentale gezondheid                  opdrachten 2 en 9
Omgeving                                      opdrachten 7 en 8
Monitoring                              opdrachten 10 en 11
Infectieziektebestrijding  opdracht 4

Advies Ambtelijk Overleg:
Het Ambtelijke Overleg adviseert de directie positief op het voorstel tot vaststelling van de 
bestuurlijke visie en uitvoeringsagenda, ‘Gezondheid geen luxe maar noodzaak’. Het AO stelt
voor de volgende opdrachten: jeugd (opdracht 3), de mentale gezondheid (opdracht 9) en de 
preventie infrastructuur te versterken en de verbinden (opdrachten 12 en 14), met prioriteit 
op te pakken.

4 Consequenties en risico’s:
Niet van toepassing.

5 Voorstel te nemen besluit:
1. Vast te stellen de visie van het bestuur van de GGD, ‘Gezondheid geen luxe maar 

noodzaak’, inclusief de taken en opdrachten aan de GGD.
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2. Kennis te nemen van het verslag ‘uitkomsten werkgroepen bestuursconferentie GGD 
26/10’.

3. De volgende portefeuillehouders aan te wijzen voor de zes inhoudelijke portefeuilles 
 JGZ                                           xxx/xxx
 Regionale Nota xxx/xxx
 Mentale gezondheid                  xxx/xxx
 Omgeving                                   xxx/xxx
 Monitoring                              xxx/xxx
 Infectieziektebestrijding xxx/xxx

6 Vervolgtraject:

7 Bijlage(n):
 Visiedocument inclusief opdrachten
 Twee foto’s nav intentieverklaring bestuursconferentie

In de vergadering genomen besluit:
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