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De GGD Zaanstreek-Waterland (ZW), in persoon van Ferdinand Strijthagen (DPG) en Sandra Bleeker
(beleidsadviseur) is uitgenodigd tijdens een zogeheten thema-avond.
De griffier heet de GGD welkom en licht het proces van de avond kort toe. Hierna geeft wethouder
Barbara Jonk-De Lange een korte toelichting. De voorliggende conceptvisie is vastgesteld door het
AB. De conceptvisie komt terug in de raad voor zienswijze.
De begeleidende whiteboard animatie/het filmpje wordt getoond. Het filmpje wordt positief ontvangen.
De conceptvisie wordt op hoofdlijnen onderschreven.

Vragen geclusterd op thema
Missie en Visie algemeen
' Wat wordt bedoeld met'slimme analyses' in het filmpje, waaruit de toegevoegde waarde van

de GGD blijkt?

Gemeenschappelijke Regeling (GR) en Contracttaken. ls de bijdrage per inwoner gelijk voor iedere gemeente?
Hoe gaat het intussen met Veilig Thuis? De start was immers lastig.
Welke keuzes kunnen raadsleden maken binnen de wettelijke taken?
ls de administratieve verantwoording van de GR en de contracttaken gescheiden?
Om sluitende zorg te bieden, een en ander af te hechten; wat is dan precies de taak van de
gemeente? En wat de taak van de GGD?

Ondernemerschap
' Worden de taken reizigersvaccinatie en inspectie tattooshops uitgevoerd voor een dekkend

tarief?

Taken GGD (in het Sociaal Domein)
Wat is de respons van de gezondheidsmonitor? ls deze representatief?
Heeft de GGD een extra taak bij de instroom van asielzoekers?
De politie speelt zaken door naar Veilig Thuis, in plaats van naar het Jeugdteam. Hoe zit dal?
Hoe werken de verschillende partners in de jeugdketen samen? Hoe kijkt u naar de praktijk in
de gemeente Beemster?

' Aansluitend aan de vorige vraag; heeft de GGD advies voor de gemeente Beemster?
(politieke vraag)

' ls het mogelijk om af te schalen, dus van de nadruk op curatief naar de nadruk op preventief?
Of is de wetgeving voor aanpassing vatbaar?. ls de gemeenteraad toeschouwer of partner? (politieke vraag)

Opmerking
Opgemerkt wordt dat het een goede ontwikkeling zou zijn als de GGD informatie, gegevens en
ervaringen met regelmaat deelt met de gemeenteraad.

Wethouder Jonk-De Lange en de heer Strijthagen beantwoorden de vragen en geven extra
toelichting. Wethouder Jonk-De Lange bedankt de raadsleden voor hun vragen en reacties op de
conceptvisie van de GGD. De heer Strijthagen licht het proces van de consultatie toe. De GGD ZW
consulteert alle gemeenteraden in de regio over de conceptvisie. Hierbijworden reacties en vragen
opgehaald. Deze komen gebundeld terug in het Algemeen Bestuur (AB) van 13 oktober a.s. Hierna
wordt het definitieve conceptvisiedocument opgesteld en voor zienswijze naar de gemeenteraden
verzonden. De conceptvisie wordt vastgesteld in het AB van december 2016.
De voorzitter bedankt de GGD voor haar toelichting en sluit de avond af.


