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Geacht bestuur,

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 Wijchen op uw notitie.
Hierin beschrijven wij onze visie op de positie van de GGD Gelderland-Zuid in de 
komende jaren.

Onze visie op de rol van de GGD
De GGD Gelderland-Zuid is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. Van 
oudsher is de GGD een deskundige organisatie op het gebied van publieke gezondheid. 
De afgelopen jaren zien wij dat de GGD meebeweegt in een zeer dynamisch speelveld. 
De GGD is duidelijk op zoek naar haar rol in het sociaal domein. Ook biedt zij 
meerwaarde op de domeinen zorg en veiligheid (bijvoorbeeld bij de aanpak personen 
met verward gedrag en de Wet verplichte GGZ) en de fysieke leefomgeving 
(bijvoorbeeld bij de Omgevingswet). We waarderen dat de GGD Gelderland-Zuid haar 
expertise op het gebied van publieke gezondheid breed inzet.

Wij herkennen de ontwikkelingen en uitdagingen die u schetst in de bouwstenennotitie. 
In deze reactie gaan wij echter niet in op alle afzonderlijke thema's. Wij maken geen 
keuzes voor GGD-brede inzet, maar zien graag dat de GGD aansluit bij wat lokaal nodig 
is. Op welke thema's dat nodig is bepalen we lokaal, samen met alle partijen in het 
netwerk, waaronder ook de GGD. Voor ons is belangrijk dat de GGD vanuit haar 
deskundigheid een toegevoegde waarde biedt. Daarom zien wij graag dat u in de 
meerjarenstrategie aangeeft op welke thema's de GGD kan inzetten, en dat in gesprek 
met gemeenten bepaald wordt waar inzet op gewenst is.

Uitgaande van bovenstaande zien wij de rol van de GGD als volgt:

• We willen de kracht van de onafhankelijke positie van de GGD behouden. 
Inwoners kennen de GGD als deskundige, betrouwbare en laagdrempelige 
organisatie. Mensen weten dat de GGD er voor hun gezondheid is. Een goed 
voorbeeld is het consultatiebureau waar ouders vertrouwen in hebben en de 
meeste jonge kinderen gezien worden; bij uitstek een plek voor vroegsignalering 
en laagdrempelige preventieve interventies.
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Door meer inzet op preventie kruipen de domeinen publieke gezondheid en het 
sociaal domein steeds verder naar elkaar toe. Het is waardevol om de GGD 
vanuit haar deskundigheid hierop in te zetten, maar daarbij wel te zorgen voor 
een goede aansluiting op het aanbod van welzijn en zorg. Dit vraagt ook om 
heldere afspraken rond financiering van het preventieve aanbod. Immers, 
middelen voor publieke gezondheid zijn gescheiden van middelen voor Wmo en 
jeugdwet. De inwoner mag hier echter geen last van ondervinden.
We doen lokaal wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet. Die wijk- en 
dorpsgerichte aanpak vraagt om een flexibele GGD die aansluit bij lokale 
behoeften. We zien de GGD dan ook steeds meer als een organisatie die 
regionaal deskundigheid bundelt, en deze zoveel mogelijk lokaal inzet om 
bestaande netwerken te versterken. Hierdoor verschilt de rol en inzet van de 
GGD steeds meer van gemeente tot gemeente, van dorp tot dorp, en van wijk 
tot wijk.
Bovenstaande flexibiliteit vraagt om flexibilisering van contractafspraken. In het 
verleden was er veel sprake van uniforme taken, waarbij de GGD één taak 
uitvoerde voor alle gemeenten. Wij zien een beweging naar steeds meer 
maatwerkafspraken tussen de GGD en gemeenten, en minder uniforme taken. 
Daarmee spelen we beter in op de vraag van onze inwoners.
De ruimte om lokale keuzes te maken vraagt om een duidelijk inzicht in het 
aanbod en mogelijkheden van de GGD. We wensen daarom een duidelijke 
uiteenzetting van de taken die de GGD uitvoert:

o Taken op grond van de Wet publieke gezondheid, die verplicht door de 
GGD worden uitgevoerd.

o Taken die gemeenten volgens wetgeving moeten uitvoeren (bijv. Wmo- 
toezicht binnen de Wmo, en toezicht kinderopvang binnen Wet op de 
kinderopvang), maar door gemeenten bij de GGD belegd zijn. 

o Taken die als maatwerk door gemeenten worden afgenomen, of 
afgenomen kunnen worden.

De GGD is een lerende organisatie. Bij het opstellen van een meerjarenstrategie 
2020-2023 is het aan te bevelen de voorgaande periode 2016-2019 te 
evalueren: wat ging goed, wat kan er beter. We zouden graag een 
evaluatieparagraaf toegevoegd zien.
De GGD maakt het doen van keuzes mogelijk. Een relatie tussen de negen 
onderwerpen en de beschikbare financiële gegevens ontbreekt momenteel. De 
gemeente Wijchen kan daardoor geen keuzes maken en ook straks bij 
terugblikken niet zien of de budgetten doeltreffend en doelmatig zijn uitgegeven. 
De gemeente Wijchen stelt voor dat per taak budgetten en doelen opgenomen 
worden, die lokaal toetsbaar zijn.
Binnen de GGD worden er veel gegevens regionaal en per gemeente verzameld. 
Het is belangrijk dat op basis van die gegevens, gemeenten de juiste 
beleidskeuzes kunnen maken. Dit vraagt van de GGD dat zij in de nieuwe 
beleidsperiode hun monitorfunctie, het verzamelen en duiden van de gegevens, 
proactiever inzetten zodat de gemeente hier meer en beter gebruik van kan 
maken.

Graag lezen wij bovenstaande punten terug in de concept Meerjarenstrategie die u later 
dit jaar aan de raden aanbiedt.
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Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Lucas van Horck, per e-mail 
l.van.horck@drutenwijchen.nl of telefonisch 088 432 7356.

Met vriendelijke groet, 
gem,e©f>teraad van Wijchen,

drs A.B.Beréhdsèi 
griffier C.____

Vêrheijen
lorzitter
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