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Geachte Raad, Geacht College,

Hierbij biedt het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland u haar visie op de GGD voor
ziensw|ze aan. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2016 ís de visie voorlopig
vastgesteld.

Achtergrondinformatie bij het visiedocument
Gezien de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid en de transformaties in het sociaal domein
is het belangrijk om een heroriëntatie te doen op de rol en positíe van de GGD. Daarnaast is de
governance benoemd als belangrijk onderwerp voor het visiedocument,
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft daarom een visíe opgesteld die aansluit bij de
ontwikkelingen in het sociale domein. Op 20 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur het concept
visiedocument vastgesteld. Het concept is vervolgens voor een reactie naar de Colleges van
Burgemeester en Wethouders gestuurd. Op 13 juli 2016 zijn de reacties vanuit de Colleges in de
vergadering van het Algemeen Bestuur besproken en is besloten om, zonder verdere aanpass¡ng, de
concept bestuurlijke visie naar de Raden te verzenden.

Consultatiebijeenkomsten gemeenteraden
In de maand september zijn alle gemeenteraden geconsulteerd. De Raden zijn hiermee in de
gelegenheid gesteld om vragen te stellen en inbreng te geven met betrekking tot de inhoud van het
concept visiedocument.
Alle consultatiebijeenkomsten zijn in een goede sfeer en op constructieve wijze verlopen. In alle
consultatiebijeenkomsten werd de visie op hoofdlijnen onderschreven, Bijgaand onWangt u het
verslag van de bijeenkomst in uw gemeente.

Veruolgtraject
Op basis van de inbreng van de Raden is de bestuurlijke vísie aangepast. Het betreft, gelet op de
inbreng, geen principiële wijzigingen maar veelal aanscherpingen of verduidelijkingen. Bijgaand
onWangt u een overzicht van de voorgestelde aanpassingen en de wijze waarop deze in het
visiedocument zijn verwerkt,

Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 16 december 2016 de voorlopig vastgestelde visie
definitief vaststellen. Daaftoe onilangt het Algemeen Bestuur uiterlijk 12 december 2016 uw
zienswijze.

Ik veftrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet
namens Bestuur van de GGD Zaa
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E.S. mr
Voozitter Algemeen Bestuur Bestuur

Hoofdvestiging
Vurehout 2, I 507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 CB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: O75 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK:3437O893


