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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De bestuursperiode van het GGD bestuur loopt binnenkort af. Het is in het lokaal bestuur te 
doen gebruikelijk dat de zittende bestuurder een overdrachtsdcoument achterlaat voor het 
bestuur in nieuwe samenstelling.
De afgelopen jaren is er in de pandemie veel blootgelegd waar het gaat om de publieke 
gezondheid en zijn leerervaingen opgedaan met wat burgers van de GGD als beschermer, 
bewaker en bevorderaar van gezondheid verwachten. Reden om de getrokken lessen op te 
tekenen en te zien welke kansen en mogelijkheden er de komende jaren liggen om een 
positieve impuls te geven aan publieke gezondheid. 

3 Achtergrondinformatie:
De afgelopen twee jaar heeft GGD Kennemerland een aantal lessen geleerd. De coronacrisis 
heeft laten zien hoe kwetsbaar onze gezondheid is en welke belang publieke gezondheid 
heeft bij het voorkomen van de ongewenste effecten van een pandemie. Naast het feit dat 
overgewicht, een slechte fysieke conditie e.a. belangrijke oorzaken zijn geweest in de 
oversterfte, is ook tot het inzicht komen te bestaan hoe kwestbaar het zorgsysteem, dat de 
laatste jaren is gedomineerd met het marktdenken, is gebleken. Bovendien zijn de 
verschillen in gezondheid tussen mensen vergroot. 
Uit de discussies over de luchtkwaliteit in de IJmond is geleerd dat de GGD haar adviesrol 
voor de publieke gezondheid nóg steviger neer mag zetten. Gevraagd en vooral ook 
ongevraagd. 
De vraagstukken uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028  ’Samen gezond in 
Kennemerland’ zijn nog steeds actueel. De lokale preventieakkoorden die in het verlengde 
daarvan door gemeenten zijn gesloten dragen eveneens bij aan gezondheidswinst. Er ligt een 
groot belang om daarmee door te gaan.
Tegelijkertijd zijn er nog meer kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan preventie en te 
zorgen dat gezondheidsproblemen en kosten in de (jeugd)zorg verminderen. De uitdaging 
voor de komende jaren is samen een beweging in gang te zetten, te verbinden en krachten 
bij elkaar te brengen. Daarvoor zullen o.a. de perspectieven vanuit de ruimtelijke ordening, 
klimaatbeleid, armoedebeleid, jeugd, sociale zaken, milieu, onderwijs en de publieke 
gezondheid bij elkaar gebracht moeten worden om verder te komen. 

Voor een goede overdracht is een inhoudelijk ambitiedocument voor de publieke gezondheid 
geschreven, dat op basis van de opgedane leerervaring als basis kan dienen voor een 
collectieve preventie beweging naar meer gezonde inwoners en een startpunt voor het nieuw 
te vormen GGD bestuur.

N.B. In het inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders zal aandacht worden besteed aan een 
kennismaking met de GGD als organisatie en bestuurdelijk aansturing van de GGD binnen de 
VRK. 
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4 Advies AO PG&MZ:
Het AO onderschrijft de urgentie en de ambities zoals verwoord in het inhoudelijke 
overdrachtsdocument voor het GGD bestuur. Het AO omarmt de kernwaarden voor effectieve 
publieke gezondheid en ziet daarin een mooie kans om gezamenlijk werk te maken van 
preventie. Het document biedt een helder startpunt om het gesprek met het nieuwe GGD 
bestuur te voeren. Het AO tekent aan dat de uitwerking, focus in ambities, benodigde 
capaciteit en middelen aandacht vraagt bij het vervolg. Het AO adviseert hierover met het 
nieuwe bestuur in gesprek te gaan en spreekt de wens uit daarbij aanwezig te zijn. Het AO 
ziet dat het samen invulling geven aan preventie als een gezamenlijke zoektocht om meer 
verbindingen te leggen.

Reactie directie
De directie is verheugd te horen dat het AO de urgentie en de kernwaarden voor publieke 
gezondheid onderschrijft en de kans ziet gezamenlijk te investeren in preventie. 
Vanzelfsprekend zal met het nieuwe bestuur het goede gesprek gevoerd worden over de 
ambities en de te bereiken doelen, waarna de uitwerking gezamenlijk opgepakt wordt.
 
5 Consequenties en risico’s:
N.v.t.

6 Voorstel te nemen besluit:
De BC PG&MZ wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de “lessons learned” en het op basis hiervan geschreven 

ambitiedocument voor de publieke gezondheid in Kennemerland en Haarlemmermer
2. Het document vast te stellen en over te dragen aan het GGD bestuur in nieuwe 

samenstelling.

8 Vervolgtraject:
Het ambitiedocument publieke gezondheid is het startpunt voor het gesprek met het nieuwe 
bestuur van GGD Kennemerland met als doel de beleidsdoelen voor de korte, middellange en 
lange termijn te bepalen.

9 Bijlagen:
1. Preventie op de eerste plaats, hoe de lessen van de afgelopen twee jaar kunnen helpen 

om te komen tot gezondere en vitalere burgers in de regio, versie 31 maart 2022.
2. Visuele vertaling van het ambitiedocument

In de vergadering genomen besluit:
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