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Voorstel:
De visie op de GGD 2018 – 2023 vast te stellen.

Inleiding:
Deelname aan een verbonden partij is een manier om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) uitvoeren.
Omdat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de realisatie van de beoogde
doelstellingen van de programma’s, heeft de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende taak
met betrekking tot de invulling en uitvoering van de activiteiten.
Met de vaststelling van de kadernota verbonden partijen is besloten dat aan het begin van iedere
raadsperiode een gemeentelijke visie wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven wat de gemeente wil
realiseren bij/met de verbonden partij.
Door de GGD is voor deze bestuursperiode een strategische agenda opgesteld. Tevens is de
jaarlijkse ontwikkelingenbrief van de GGD verschenen. Beide stukken bieden in samenhang met de
visie op de GGD een goede basis voor inhoudelijke verkenning en kaderstelling voor de aansturing
van deze verbonden partij.
De strategische agenda en de ontwikkelingenbief van de GGD worden u ter bespreking aangeboden.
Beide kunnen bijdragen aan uw beeldvorming over de GGD en de kaderstelling bij de visie op de
GGD. Deze documenten kennen geen formele zienswijzeprocedure.
Argumenten:
1. Met de visie op GGD wordt voldaan aan de werkwijze volgens de Kadernota verbonden partijen.
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de kadernota verbonden partijen in maart 2016 de
uitgangpunten vastgelegd ten aanzien van de deelname aan, sturing op en verantwoording over de
verbonden partijen. Als onderdeel van deze werkwijze is vastgelegd dat de raad aan het einde van de
raadsperiode een evaluatie vaststelt over de samenwerking met de verbonden partij met een advies
aan de nieuwe raad. De nieuwe raad stelt vervolgens een visie vast op de aansturing van de
verbonden partij voor de nieuwe bestuursperiode.
In februari 2018 is de evaluatie GGD in de gemeenteraad besproken. De voorliggende visie op de
GGD voor de huidige bestuursperiode sluit hier zeer nauw op aan. Door middel van deze visie op de
aansturing van de GGD geeft de raad richting en kaders aan voor de omgang met de GGD, onder
meer bij beoordeling van de jaarstukken, zoals de begroting, en voor invulling van de taken als
opdrachtgever en bestuurder van de GGD.
2. De agenda Publieke gezondheid vormt een gedragen basis voor strategische koers en uitvoering
van taken voor de GGD in de komende vier jaar.
Bij het opstellen van de bestuurlijke agenda is door de GGD gebruik gemaakt van het in iedere
regiogemeente geformuleerde gezondheidsbeleid. Voor Dalfsen betreft dit het beleidsdocument
“Dalfsen, kerngezond” van 2017. Daarnaast is in ruime mate zowel met ambtelijke vertegenwoordiging
als portefeuillehouders gesproken, is gebruik gemaakt van de eigen deskundigheid van de GGD en
informatie van stakeholders.
3. De agenda Publieke gezondheid sluit aan op de wettelijke taken van de GGD en op de lokale
opgaven in het sociaal en het ruimtelijk domein.
De GGD is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. Voor een deel van de taken van de
GGD is wettelijk vastgelegd dat deze door de GGD uitgevoerd dienen te worden. Een belangrijk deel
van de taken heeft een directe relatie met de gemeentelijke taken in het sociaal domein, of het nu
gezondheidsbevordering in het algemeen betreft of preventieve taken gericht op de jeugd. De GGD
heeft eveneens een taak ten aanzien van omgevingswet en milieuaspecten die van invloed (kunnen)
zijn op gezondheid van de inwoners. Deze taken komen terug in de vijf programma lijnen die in de
agenda zijn opgenomen. De vijf programma lijnen sluiten nauw aan op de vijf aandachtsgebieden die
volgens analyse specifieke aandacht behoeven. Deze aandachtsgebieden betreffen: Versterken van
de publieke gezondheidszorg; Gezond opgroeien van de jeugd; Psychische gezondheid; Vergrijzing
en kwetsbare ouderen; Gezonde leefomgeving. Deze aandachtspunten en programmalijnen sluiten
daarmee nauw aan bij aandachtspunten in ons lokaal beleid.
Per programmalijn bevat de agenda een duidelijke beschrijving van beoogde effecten, speerpunten,
berokken partijen en rol en activiteiten van de GGD.

4. De ontwikkelingenbrief 2020 beschrijft de ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van
publieke gezondheidsbeleid, en tevens de kaders voor de begroting 2020 van de GGD.
De agenda Publieke gezondheid bevat de regionale strategische agenda voor de periode 2019-2023.
De ontwikkelingenbrief 2020 beschrijft de langere termijn ontwikkelingen op het gebied van publieke
gezondheid die van invloed zijn op de dienstverlening van gemeente en de GGD.
Tevens bevat de ontwikkelingen brief kaders voor de begroting 2020 van de GGD die in april 2019
beschikbaar komt. Deze uitgangspunten zijn in lijn met de wijze waarop de begroting van de GGD in
de voorgaande jaren is opgesteld.
Kanttekeningen
Met de voorliggende visie wordt voldaan aan de werkwijze zoals beschreven in de Kadernota
verbonden partijen. De visie dient voldoende houvast te geven aan portefeuillehouder en
gemeenteraad in de aansturing van de GGD. Gezien de breedte van het takenpakket van de GGD is
gekozen voor kaderstelling op hoofdlijnen. Dit sluit niet uit dat er een wens kan zijn om meer op
detailniveau de aansturing te bespreken.
Alternatieven:
Deze visie vloeit voort uit de Kadernota verbonden partijen. Deze biedt geen alternatief voor het
opstellen van een visie op de verbonden partij.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële consequenties:
De visie op de GGD heeft geen financiële gevolgen .
Communicatie:
Dit voorstel behoeft geen specifieke communicatie.
Vervolg:
De visie op de aansturing van de GGD vormt het kader bij beoordeling van beleidsstukken van de
GGD, het eventueel op stellen van zienswijzen en voor de bestuurlijke inbreng bij deze verbonden
partij. Aan het eind van de raadperiode wordt in de evaluatie hierover verantwoording afgelegd.
Bijlagen:
1. Visie op de GGD
2. Aanbiedingsbrief gemeenten
3. Agenda publieke gezondheid
4. Ontwikkelingenbrief
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2019, nummer 899;
gelet op de Kadernota verbonden partijen;

besluit:
vast te stellen de Visie op de GGD 2018 – 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 maart 2019.
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de voorzitter,
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de griffier,
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