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Geachte leden van het college van B&W,
Vraagstukken op het gebied van gezondheid en zorg staan enorm in de belangstelling en vragen om
een doelgerichte en integrale aanpak. We leggen u dan ook graag twee relevante documenten voor:
de ’Beweging vanuit eigen regie’(de Agenda Publieke gezondheid 2019-2023) en ’Partnerschap in
Publieke gezondheid’ (de ontwikkelingenbrief 2020 van GGD IJsselland). Deze stukken zijn tot stand
gekomen na intensieve bestuurlijke en ambtelijke gesprekken met de 11 gemeenten in IJsselland.
In het algemeen bestuur van de GGD van 13 december 2018 zijn afspraken gemaakt over
bespreking van beide documenten binnen de gemeenten. Hierbij is aangegeven dat het algemeen
bestuur het bijzonder op prijs stelt wanneer beide documenten zowel in uw collegevergadering als
met uw gemeenteraad besproken wordt. We willen uw reactie meenemen in de definitieve versie die
het algemeen bestuur in maart 2019 vaststelt. Op die manier krijgt de agenda breed draagvlak,
kunnen we met elkaar inhoudelijke gezondheidsvraagstukken van uw gemeente bespreken en
kunnen we doelen samen realiseren.
Beweging vanuit eigen regie (Agenda Publieke gezondheid):
De agenda Publieke gezondheid is opgesteld als de regionale strategische beleidsagenda op het
gebied van Publieke gezondheid voor de komende 4 jaar. Deze agenda sluit aan op het lokale
gezondheidsbeleid van iedere afzonderlijke gemeente. Het is ook een agenda ‘in beweging’, die de
opmaat moet vormen tot een beleidsprogramma dat gedragen wordt door alle relevante partijen die
werkzaam zijn op het terrein van publieke gezondheid en de terreinen waar publieke gezondheid aan
raakt (het sociaal domein, het fysieke domein en in toenemende mate het veiligheidsdomein).
Bespreking in uw college van B&W en gemeenteraad is vooral een uitnodiging om de agenda verder
te verrijken, het draagvlak te versterken en de verbindingen met relevante beleidsterreinen in uw
gemeente te leggen.
De inbreng van gemeenten (en andere partijen) die we graag voor 22 februari a.s. ontvangen,
worden verwerkt in een aangepaste versie die in het Algemeen bestuur van maart wordt vastgesteld.
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Partnerschap in Publieke gezondheid (Ontwikkelingenbrief 2020):
Het is de tweede keer dat GGD IJsselland de ontwikkelingenbrief in deze opzet aan uw
gemeenteraad aanbiedt. Deze ontwikkelingenbrief informeert uw gemeente over relevante lange
termijn ontwikkelingen op het gebied van Publieke gezondheid en de dienstverlening van GGD
IJsselland. Daarnaast informeert de brief uw Raad over de kaders waarbinnen de
programmabegroting 2020 wordt opgesteld. Deze kaders zijn vastgesteld door het Algemeen
bestuur op 13 december 2019. De feitelijke programmabegroting wordt (zoals gebruikelijk) in april
a.s. aan uw gemeenteraad aangeboden en uw Raad heeft dan gelegenheid om een formele
zienswijze in te dienen.
We adviseren u om de ontwikkelingenbrief ter kennisname in uw raad te agenderen.
Uiteraard zijn wij als GGD IJsselland bereid om een bijdrage te leveren aan de behandeling van
beide stukken in uw gemeente. Indien gewenst denken we graag mee over de wijze van bespreking
in uw Raad en zijn we van harte bereid hierin ook een actieve bijdrage te leveren.
Daarnaast vindt in de komende tijd een kennismakingsgesprek met uw college plaats waarin ik als
directeur van GGD IJsselland, samen met een lid van ons MT nader kom kennismaken en de
agenda Publieke Gezondheid onderwerp van gesprek zal zijn.
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Jan Roorda, programmamanager GGD IJsselland. Hij is
tevens de contactpersoon voor nadere vragen over de bespreking van de agenda Publieke
Gezondheid in uw college of Raad. U kunt hem bereiken via telefoon 038-4281677 of per email
j.roorda@ggdijsselland.nl.
Wij kijken uit naar uw reactie!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van GGD IJsselland,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg,
directeur Publieke Gezondheid

