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Geachte mevrouw Pieters,
Op 21 februari 2019 ontvingen wij van u de Bouwstenennotitie t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD
Gelderland-Zuid 2020-2023. In deze brief leest u de reactie van de gemeenteraad van Beuningen op
uw notitie. De reactie werd behandeld tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 juni jl.
Allereerst onze dank voor uw uitgebreide overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen waar u als
GGD op voorsorteert en waarin u uw visie op uw rol als GGD op hoofdlijnen met ons deelt.
Wij onderkennen en waarderen in hoge mate de rol die u als GGD heeft op het terrein van Volksge
zondheid voor onze inwoners. Zeker in deze tijd waarin wij als gemeenten een steeds belangrijkere
rol spelen binnen het sociaal domein is de bij u aanwezige expertise en kennis voor ons van grote
toegevoegde waarde.
Wij zien ons in toenemende mate geplaatst voor de uitdaging om meer taken binnen het sociaal
domein uit te voeren, waarbij rijksbudgetten verre van toereikend zijn. Daarnaast zien wij ook een
steeds belangrijkere taak weggelegd voor onze lokale uitvoerders om dicht bij onze inwoners pre
ventief en met inzet van maatwerk een bijdrage te leveren aan hun fysieke en mentale gezondheid.
Als GGD Gelderland-Zuid bent u voor ons een belangrijke en gewaardeerde samenwerkingspartner
op het gebied van de publieke gezondheid en veiligheid. Voor een deel zit dit uiteraard verankerd in
uw wettelijke taken. Daarnaast toont u zich een betrokken uitvoerder en verbinder in onze gemeen
te om samenwerking tussen lokale ketenpartners op het gebied van gezondheid en veiligheid voor
onze inwoners laagdrempelig en herkenbaar vorm te geven.

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen
Bezoekadres: van Heemstraweg 46,6641AE Beuningen
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl

IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

Gemeente

ą

Beuningen

Zienswijze gemeente Beuningen
Zoals door u gevraagd geven wij via deze brief graag onze zienswijze op de bouwstenennotitie voor
het meerjarenbeleid 2020 - 2023 zodat u deze kunt door vertalen in de door u op te stellen concept
Meerj arenstrategie.
Herkenbaarheid aanbod
Wij zien dat u als GGD in de bouwstenennotitie een generiek aanbod beschrijft aan de hand van de
thema’s die u heeft gehaald uit landelijke bronnen. Wat wij missen is een heldere doorvertaling
naar:
uw wettelijke taken;
de ontwikkelopgaven die voortvloeien uit de taken die wij als gemeenten in gezamenlijk
heid bij u hebben belegd;
het lokale maatwerk dat wij kunnen inkopen en dat aansluit bij onze lokale situatie.
Hoewel wij er begrip voor hebben dat het onderbrengen van een aantal producten in een uniform
aanbod voor alle gemeenten voor u vanuit een bedrijfsmatig perspectief de voorkeur verdient, laat
dit ons als gemeente weinig ruimte voor het maken van lokale afwegingen over het dienstenpakket
dat wij extra af willen nemen. Zeker in deze tijd waarin wij vanuit een krap financieel perspectief
extra noodzaak voelen om keuzes te maken over een efficiënte en effectieve inzet van middelen
voor onze inwoners, willen wij deze keuzes dan ook maken in aansluiting op onze lokale situatie.
Regionaal versus lokaal
Wij zien als belangrijkste opdracht voor de komende járen om uw regionale en lokale inzet te focus
sen rond uw onafhankelijke positie en van daaruit verbindingen aan te gaan met ons sociaal team,
door ons gecontracteerde aanbieders, eerstelijnszorg en scholen. Uiteraard dit naast uw wettelijke
taken en de gemeenschappelijk bij u belegde taken in het kader van Veilig Thuis en de Beschermd
Wonen.
Naast het monitoren van de gezondheid van onze inwoners zien wij een duidelijke rol voor u weg
gelegd voor beleidsadvisering in het kader van gezondheidsbevordering en veiligheid in onze ge
meente.
Kermis en expertisecentrum
Wij waarderen de inzet van de GGD als expertise- en kenniscentrum. Graag willen wij daar ook de
komende járen gebruik van maken. Daarbij vinden wij het van groot belang dat u deze expertise en
deskundigheid waar nodig vertaalt naar lokale uitvoerders, zodat ook het handelingspotentieel van
onze medewerkers in complexe situaties wordt vergroot.
Samenvattend zien wij de gewenste ontwikkeling niet zozeer in een verdergaande standaardisatie
en uitbreiding van uw aanbod voor alle deelnemende gemeenten, maar meer in een aanbod dat
recht doet aan de lokale situatie. Daar waar financiële kaders niet toereikend zijn, zien wij liever
een keuze voor beperking in de uitvoering van taken, dan een structurele uitzetting van budgetten.
Wij zijn benieuwd naar de wijze waarop u deze zienswijze door kunt vertalen naar het concept van
de Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020- 2023.
Vragen?
Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Willems via telefoonnum
mer 14 024. E-mailen kan ook: m.willems@beuningen.nl.
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