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Geacht bestuur,

Hieronder leest u onze reactie per onderwerp.

www.wijchen.nl

Zoals u zelf aangeeft staan de financiën van gemeenten onder druk. Dat betekent dat we 
de komende jaren scherpe keuzes moeten maken omdat niet alles kan. De GGD kan door 
aan te sluiten bij gemeenten en door goede ketensamenwerking de beschikbare tijd en 
middelen slim inzetten. Zo bereiken we met beperkte middelen toch een maximaal 
resultaat.

Leidende principes
Wij kunnen ons vinden in de leidende principes voor de GGD: het aansluiten bij 
gemeenten en de netwerkaanpak. Deze laten zien dat de GGD is gericht op 
samenwerking, en juist vanuit haar expertise meerwaarde biedt daar waar behoefte is.
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Op 18 december 2019 ontvingen wij uw concept Meerjarenstrategie 2020-2023. 
De gemeenteraad van Wijchen stelde op 20 februari 2020 deze zienswijze vast.

De afgelopen jaren is al ingezet op aansluiten bij lokale behoeften met behulp van de 
gezondheidsmakelaar en gezonde schooladviseur. We kijken ernaar uit om deze lokale 
inzet van de GGD de komende jaren samen verder vorm te geven, al is dat wel binnen 
de bestaande middelen. De door u aangekondigde 'dedicated gemeenteteams' vragen 
wel om nadere uitwerking.
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Onze zienswijze
Wij kunnen instemmen met de voorliggende concept Meerjarenstrategie, en de daarin 
beschreven leidende principes en strategische thema's.

Strategische thema's 2020-2023
Informatiegestuurde aanpak
In het sociaal domein werken we steeds meer datagestuurd. De GGD biedt op dit terrein 
veel deskundigheid vanuit haar wettelijke monitoringsrol, in samenwerking meto.a. het 
CBS en het RIVM. De komende jaren werken we graag samen met u om lokale data en 
data vanuit de GGD meer te verbinden zodat we beter zicht krijgen op de gezondheid en
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Een aandachtspunt voor de toekomst vinden we de samenwerking met huisartsen en 
zorgverzekeraars die ook baat hebben bij het investeren in preventie.

Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid 
\Ne zien dat de GGD een grotere rol krijgt op het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Sinds 
enkele jaren is Veilig Thuis een uniforme taak van de GGD, en sinds 1 januari 2020 voert 
de GGD facultatief taken uit vanuit de Wet verplichte GGZ. De schommelende instroom 
en onzekerheden maken dat we deze taken de komende jaren kritisch blijven volgen.

het welzijn van onze inwoners. Dit biedt kansen voor meer wijk- en dorpsgericht werken. 
Belangrijk is om niet alleen te kijken naar cijfers, maar ook samen met inwoners en 
professionals de cijfers te duiden. Zo krijgen we het verhaal achter de cijfers.

Ten aanzien van de Omgevingswet kunnen we ons voorstellen dat de GGD vanuit haar 
expertise kan adviseren over een gezonde en veilige leefomgeving. Het is ons echter nog 
niet duidelijk hoe dit er in de praktijk uitziet. We zien in ieder geval geen uitbreiding van 
GGD middelen t.b.v. de Omgevingswet.

Adviseren over preventie en verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg 
Binnen dit thema zien we vooral kansen voor lokale aanpak samen met partners zoals 
het onderwijs, kinderopvang, maar ook inwonerinitiatieven. Dichtbij onze inwoners, 
vroegtijdig signalerend, en passend bij de lokale context. Door op deze vraag in te spelen 
kan collectieve preventie de vraag naar zorg terugdringen. Hier gaat het dan ook vooral 
om facultatieve inzet in tegenstelling tot uniforme inzet die de GGD voor alle gemeenten 
gelijk uitvoert. Als gemeente zijn we regiehouder op dit thema; de GGD is daarbij één 
van de partners in de netwerkaanpak.

Het vervolg
Het is ons nog niet duidelijk hoe de Meerjarenstrategie uitgewerkt wordt, en hoe de 
voortgang gemonitord wordt. We roepen u daarom op om de Meerjarenstrategie te 
operationaliseren in meetbare doelstellingen en de voortgang via de begrotingscyclus 
jaarlijks te monitoren.

Het proces
In het proces om te komen tot deze Meerjarenstrategie heeft u de deelnemende 
gemeenten veel ruimte geboden om inbreng te leveren. Dat waarderen wij. 
In deze Meerjarenstrategie lezen we veel van onze inbreng terug, die wij leverden via de 
regionale ambtelijke- en raadsbijeenkomsten, alsmede onze reactie op de 
bouwstenennotitie in het voorjaar van 2019.

Het is belangrijk dat de GGD hier de basis op orde heeft. Des te meer omdat het hier om 
de meest kwetsbare inwoners gaat.

Aan de hand van deze Meerjarenstrategie willen wij een GGD-breed productenboek, 
waarin alle taken van de GGD omschreven staan. We willen daarbij een duidelijk 
onderscheid tussen uniforme en facultatieve taken. De financiële vertaling van het 
productenboek kan dan in de jaarlijkse begroting terugkomen. Dat geeft gemeenten 
maximale ruimte om keuzes te maken.

Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein
Vle waarderen de voorgenomen inzet op infectieziektenbestrijding. We vinden het 
belangrijk om een hoge vaccinatiegraad na te streven.
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Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Wjjehen

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lucas van Horck, accounthouder GGD, 
per e-mail l.van.horck@drutenwijchen.nl of telefoonnummer 088 432 7356.
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