BBB

Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/19/2129/MP
uw kenmerk:
datum:
21 februari 2019
onderwerp:
Bouwstenennotitie t.b.v.
Meerjarenstrategie GGD
Gelderland-Zuid 2020-2023

afdeling:
Directie
contactpersoon:
Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: qqddirectie(5)qqdaelderlandzuid.nl

Geachte raad.
Conform artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid, dient het
Algemeen Bestuur van de GGD eens in de 4 jaar een meerjarenbeleidsplan of meerjarenstrategie vast
te stellen. De huidige meerjarenstrategie 2016 - 2019 'Over bruggen' is ontwikkeld vanaf het najaar
2014 en is in december 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD, nadat gemeenten
hun zienswijze over het concept naar voren hebben gebracht. Met de meerjarenstrategie geeft de GGD
inzicht in de focus, strategie en ambities voor de periode 2016 - 2019.
Voor het in te richten interactieve traject met gemeenten en samenwerkingspartners om te komen tot
een gedragen Meerjarenstrategie 2020-2023 van GGD Gelderland-Zuid hebben wij bijgevoegde notitie
'Bouwstenen t.b.v. Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020 - 2023' geschreven.
Ten behoeve van het opstellen van deze bouwstenen voor GGD Gelderland-Zuid zijn relevante
regionale en landelijke ontwikkelingen in kaart gebracht. Deze ontwikkelingen leiden tot een aantal
conclusies en ontwikkelrichtingen voor GGD Gelderland-Zuid voor de jaren 2020 - 2023; dit vormen de
bouwstenen voor de meerjarenstrategie 2020 - 2023.
In deze bouwstenennotitie wordt geschetst:
I. het door het Algemeen Bestuur vastgestelde proces om te komen tot een Meerjarenstrategie
2020-2023;
II. een korte inleiding 'De GGD als publieke gezondheidsdienst';
III.
ontwikkelrichtingen GGD, een eerste aanzet voor discussie.
In dit 3e hoofdstuk worden de ontwikkelrichtingen voor GGD Gelderland-Zuid voor de jaren
2020 - 2023 geschetst; dit vormen de bouwstenen voor de meerjarenstrategie 2020 - 2023.
Ze zijn gegroepeerd rond een aantal thema's, die in de bijgevoegde notitie worden toegelicht.
Per thema wordt - in grote lijnen - in kaart gebracht wat de GGD nu al doet en waar (voor dat
betreffende thema) de ambitie ligt voor de jaren 2020 - 2023.
Verzoek
Wij ontvangen graag uw reactie op de geformuleerde ontwikkelrichtingen c.q. ambities van de GGD
voor de jaren 2020-2023, die geformuleerd staan in hoofdstuk III van de bijgevoegde Bouwstenen-
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notitie. Wij verzoeken u uw reactie uiterliik maandag 6 mei te sturen naar de GGD, t.a.v. het
directiesecretariaat faaddirectie(a)ciqdqelderlandzuid.nlj.
Daarnaast kunt u ook uw reactie kenbaar maken op één van de twee avonden, die we organiseren
voor raadsleden van de gemeenten in Gelderland-Zuid, te weten op:
•
Donderdag 11 april van 19.30 - 21.00 uur (inloop: 19.00 uur) in het GGD-gebouw in Tiel
(Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel).
•
Woensdag 17 april van 19.30 tot 21.00 uur (inloop: 19.00 uur) in Hotel Van der Valk
Lent/Nijmegen (Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen).
U bent van harte welkom om op deze avonden mee te denken en te praten over de ontwikkelrichtingen
en ambities, geformuleerd in de bijgevoegde bouwstenennotitie. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën
omtrent de geformuleerde ontwikkelrichtingen en ambities.
Op deze manier worden de raden al bij het begin van de ontwikkeling van de meerjarenstrategie
betrokken en zoeken wij hierbij de nabijheid van de gemeenten, conform het verzoek van de raden bij
de ontwikkeling van de huidige meerjarenvisie. Daarnaast zal in het najaar de concept meerjarenvisie
- voor zienswijze - aan de raden worden voorgelegd.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief en/of over de bouwstenennotitie, dan hoor ik
deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat via 088 - 144 71 02 of via
qqddirectie(5)qqdqelderlandzuid.nl.

iendelijke groet,

Ir. iL' U'N.
dr. ifa M.N. Pieters
Diredteur Publieke Gezondheid
GGD\GeJderland-Zuid
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