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Geachte heer Timmerman, 
 

Zoals u bekend, wordt in de maand september de concept bestuurlijke visie van de GGD Zaanstreek-
Waterland met commissie- c.q. raadsleden binnen uw gemeente besproken. Hiervoor staat een 

bijeenkomst gepland op 28 september van 19.30 tot 20.30 uur. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst 

doe ik u hierbij de concept bestuurlijke visie toekomen met het verzoek deze aan de genodigden voor 
de bijeenkomst toe te sturen. Tevens wordt in deze brief de achtergrond tot het opstellen van een 

visiedocument geschetst, het doel van de bijeenkomst en het vervolgtraject. Ik verzoek u om de 
informatie uit deze brief ook aan de genodigden voor de bijeenkomst te verstrekken. 

 

Achtergrondinformatie bij het visiedocument  
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft eind 2014 besloten om een 

visiedocument op te stellen. 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 

positie van de GGD. Daarnaast is de governance benoemd als belangrijk onderwerp voor het 
visiedocument. Besloten is om het proces begin 2015 op te schorten in verband met de 

gewenste duidelijkheid over de beleidskeuzes van de gemeente Zaanstad over het jeugddomein. 

Op 3 september 2015 heeft de gemeenteraad van Zaanstad besloten 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 zoals nu voorligt. Het Algemeen Bestuur heeft op 20 april 2016 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 

aanpassing, de concept bestuurlijke visie naar de Raden te verzenden. 
 

Doel en inhoud van de bijeenkomst  

Het doel van de bijeenkomst met de commissie- c.q. raadsleden is om nader kennis te maken met de 
taken die de GGD uitvoert en de reacties van de Raden te peilen met betrekking tot de inhoud van het 

concept visiedocument. In de bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op de concept 
bestuurlijke visie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en inbreng te geven. 

 

 
  



Vervolgtraject 

In september vinden de bijeenkomsten met de commissie- c.q. raadsleden in elk van de acht 

gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland plaats. De inbreng vanuit deze bijeenkomsten wordt 
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2016. Op basis van de inbreng 

wordt, indien nodig, de bestuurlijke visie aangepast. Deze wordt vervolgens naar de Raden verzonden 
met een verzoek een  zienswijze te geven. Het voornemen is de bestuurlijke visie in de vergadering 

van het Algemeen Bestuur op 15 december 2016 vast te stellen. 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van de GGD,  

 

  
J. Olthof mr. F.H.J. Strijthagen  

Plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur Secretaris Algemeen Bestuur 
 

 
 

 

Bijlage: Concept visie GGD Zaanstreek-Waterland 15-07-2016 ter consultatie gemeenteraden 


