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Doel:
U wordt gevraagd de drie onderdelen van de Ontwikkelingenbrief 2022 GGD IJsselland te bespreken 
en indien gewenst aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder. 

U wordt gevraagd mee te denken over welke van de beschreven richtlijnen volgens u het belangrijkste 
zijn. 
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Inleiding: 
Elk jaar stelt GGD IJsselland een ontwikkelingenbrief op om gemeenten te informeren over relevante 
ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid. De ontwikkelingenbrief wordt gebruikt om u 
vroegtijdig te informeren over de kaders van de begroting van GGD IJsselland 2022. 

In de kadernota verbonden partijen (2021) is vastgelegd hoe de gemeenteraad wordt betrokken bij het 
beleid en besluitvorming van samenwerkingsverbanden, zoals de GGD. In dit document staat 
beschreven dat kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen (zoals de GGD), opiniërend 
besproken worden. Een kadernota is een belangrijk inhoudelijk en financieel richtinggevend 
document. De ontwikkelingenbrief van de GGD, is een voorbeeld van een kadernota, zoals hierboven 
staat beschreven. Uw opvattingen kunnen vervolgens door het de portefeuillehouder meegenomen 
worden in zijn positie als lid van het algemeen bestuur van de GGD. 
 
Ontwikkelingsbrief:
De Ontwikkelingenbrief dient als basis voor de Programmabegroting 2022 van de GGD.  In de 
ontwikkelingenbrief komen verwachte ontwikkelingen aan de orde die relevant zijn voor de 
programmabegroting. De ontwikkelingenbrief bestaat uit drie onderdelen. 

Deel 1. Denkrichtingen die mogelijk een kanteling teweeg kunnen brengen om gezondheid landelijk en 
in IJsselland meer centraal te gaan zetten: 

 Kansen van de coronapandemie benutten 
 Anders kijken naar gezondheid 
 Preventie hoger op de agenda zetten 
 Gezondheid als verdienmodel inzetten 
 Complexe ongelijkheid adresseren 
 Gezonde en duurzame leefomgeving creëren 
 Een nieuwe bijdrage leveren aan de geschiedenis 
 Beweging vanuit eigen regie 

De GGD vraagt ‘welke denkrichting maakt voor u het verschil in de regio en welke rol ziet u daarin 
voor u zelf’. De beschreven denkrichtingen zijn niet nieuw. Binnen de gemeente wordt al (gedeeltelijk) 
ingezet op de beschreven ontwikkelingen. Zo is de gemeente op dit moment bezig met het opstellen 
van preventiebeleid. Hiermee wordt preventie nog hoger op de agenda gezet. Ook wordt steeds meer 
gebruikt gemaakt van de principes van ‘Positieve Gezondheid’. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek 
zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk 
of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Om in de regio werkelijk een verschil te 
maken, is het noodzakelijk om op meerdere denkrichtingen in te zetten. Wij nodigen u uit om mee te 
denken over welke richtlijnen volgens u het belangrijkste zijn. De gemeente heeft een rol bij de 
uitvoering van gezondheidsbeleid. In het preventiebeleid wordt hier concreet uitvoering aan gegeven. 

Deel 2. Concrete ontwikkelingen met lokale, financiële impact op de korte termijn. 
Deel 3. Kaders voor de begroting van GGD IJsselland 2022. 

U wordt de mogelijkheid gegeven om bij deze onderdelen een opinie mee te geven aan de 
portefeuillehouder. Wij hebben bij de beschrijving van deze ontwikkelingen in de kaderbrief geen 
andere inzichten dan door de GGD geschetst. Wij zien dan ook geen reden hierbij wijzigingen voor te 
stellen of andere mogelijkheden aan te kaarten.

Duurzaamheid
Niet van toepassing. 

Communicatie:
De portefeuillehouder neemt eventuele aandachtpunten mee in het overleg van het algemeen bestuur. 
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Vervolg:
De concept-programmabegroting wordt in april 2021 door de GGD, conform de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, aan de gemeenteraad aangeboden, met gelegenheid om hier een 
zienswijze op in te dienen. Het college stelt in mei 2021 voor om wel/geen zienswijze af te geven via 
een raadsmemo. De begroting wordt in juni 2022 formeel door het Algemeen Bestuur van de GGD 
IJsselland vastgesteld.

Bijlagen:
De ontwikkelingenbrief 2022 GGD IJsselland.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude


