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Onderwerp Voorstel Zienswijze visiedocument GGD 
 

Middenbeemster, 1 november 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD biedt een concept visiedocument van de GGD 

Zaanstreek-Waterland aan. Gezien de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid en de 

transformaties in het sociaal domein heeft het AB besloten om een heroriëntatie te doen op 

de rol en positie van de GGD. Daarnaast is de governance benoemd als belangrijk 

onderwerp voor het visiedocument. 

 

Het college is verzocht om het concept visiedocument voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Het AB van de GGD ontvangt graag een reactie op de visie voor de vergadering van het AB 

van 16 december 2016. 

 

Oplossingsrichting 

 

Korte historie proces 

Hoewel eind 2014 besloten is om een visiedocument op te stellen, heeft het AB begin 2015 

de keuze gemaakt om het proces op te schorten. Reden was de gewenste duidelijkheid over 

de beleidskeuzes van de gemeente Zaanstad over het jeugddomein. Op 3 september 2015 

heeft de gemeenteraad van Zaanstad een besluit genomen, namelijk dat de 

Jeugdgezondheidzorg bij de GGD belegd blijft. Nadat de beleidskeuze van de gemeente 

Zaanstad bekend is geworden, is in het najaar 2015 besloten om het visietraject voor de 

GGD weer op te pakken en een compact visiedocument op te stellen. Het AB heeft een 

eerste concept visiedocument vastgesteld en dat document is aan uw college verstuurd met 

het verzoek om reactie. De collegereacties zijn in een volgend concept verwerkt, behandeld 

in de vergadering van het AB van 13 juli 2016. 

 

Na die vergadering is het visiestuk voor consultatie verzonden aan de acht gemeenteraden. 

Het visiedocument is dan een conceptstuk van de acht bestuurders in het AB van de GGD, 

het is dus niet alleen nog maar een directiestuk. In september is vervolgens een consultatie- 

en informatieavond gehouden. Die avond heeft de GGD-directeur een toelichting op de visie 

aan de raad gegeven met behulp van een zogenaamde whiteboard-presentatie.  

Het AB van de GGD heeft vervolgens 13 oktober jl. de visie voorlopig vastgesteld en zal in 

haar vergadering van 16 december de visie definitief vaststellen. De opmerkingen en 

aanvullingen vanuit de consultatieavonden zijn zoveel als mogelijk was meegenomen in dit 
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voorlopig vastgestelde stuk. De GGD vraagt de gemeenteraad om een zienswijze alvorens 

het AB van de GGD de visie definitief vaststelt. 

 

Inhoud visie 

Samengevat zal de GGD,  naast uitvoering van de wettelijke taken, zich als kenniscentrum 

profileren en als huisadviseur van de gemeenten optreden. Ten aanzien van het sociaal 

domein, wil de GGD met een brede inzet in samenwerking met andere organisaties meer 

integraal werken. Dit laatste raakt aan de contracttaken. Daarover is door het AB 

afgesproken dat er wel een afwegingskader moet komen om opdrachten aan te nemen. Met 

een maar, het AB bemoeit zich niet inhoudelijk met de afspraken en contracten; dat ligt bij de 

opdracht-gevende gemeente en de opdracht-nemende GGD directie. Bij twijfel wordt het 

Dagelijks Bestuur (DB) geconsulteerd. 

 

De invulling van de visie betekent wel wat voor de organisatie en houding van de GGD. Het 

traject van de organisatieontwikkeling is voor een deel al ingezet. De directie gaat, deels met 

het DB, over dit bedrijfsvoerings-aspect. Gewerkt wordt aan het imago. Een kapstok 

daarvoor is het wederzijds vertrouwen tussen GGD en gemeenten. 

 

Beschouwing en voorstel 

De visie is consoliderend kan men stellen. Het is vastlegging van een kader van hoe en 

waarom de ontwikkeling breed van de organisatie van de GGD is ingezet.  

 

De consultatieavond te Beemster op 28 september jl. heeft naast verheldering en het 

bovenstaande, verder geen punten opgeleverd die nog nader in het voorliggende 

aangepaste visiestuk meegenomen zouden kunnen of moeten worden. 

 

Het voorstel is dan ook om in te stemmen met het voorliggende concept visiestuk.  

In de zienswijze vraagt de raad wel voldoende aandacht voor inzicht in de te onderscheiden 

overheadskosten van de GR-taken en contracttaken. Tevens is in deze zienswijze 

aangegeven, dat de raad tijdig betrokken wenst te worden bij de ontwikkeling van nieuw 

beleid en wil de raad volgen hoe de wettelijke taken gewaarborgd worden, waarbij  aandacht 

is voor de kwaliteit. 

 

Meetbare doelstelling 

Nvt 

 

Financiële consequenties 

Nvt 

 

Overige consequenties 

Nvt 

 

Monitoring evaluatie 

De bestuurlijk visie zal uiterlijk 2018 worden gemonitord. 

 

Voorgesteld besluit 

De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) op het visiedocument van de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland vast te stellen. 
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Communicatie/Participatie 

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij de GGD hiervan schriftelijk 

in kennis via bijgaande conceptbrief.  


