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Geachte mevrouw Baardman,
U hebt op 8 december 2021 ons college en de gemeenteraad van Doetinchem de
Uitgangspuntennota 2023 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar raad
op 24 februari 2022 besproken en besloten tot de volgende reactie.
Wij kunnen ons goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. Deze is
een logisch vervolg op de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 20192023. De nota is meer nog het resultaat van een periode waarin de takendiscussie zijn
beslag heeft gekregen en de aanpak van COVID-19 het nodige heeft gevraagd van uw
GGD.
Wij verzoeken u om rekening te houden met de volgende aandachtspunten.
- Wij streven gezamenlijk naar een robuuste GGD. Wij verwachten tegelijkertijd dat
de gevraagde extra financiële investeringen de komende jaren hiertoe strikt
beperkt blijven. Wij benadrukken het belang om de (financiële) voordelen van
samenwerking op te zoeken.
- Wij verwachten dat wij bij de uitwerking van de zeven aandachtspunten aan de
voorkant worden betrokken bij de concrete invulling, door de GGD, voor zover
deze inhoudelijk en direct relevant voor gemeenten zijn.
- Wij zullen daar waar gewenst uw dienstverlening meer van nabij monitoren op
inzet en resultaat. Dit beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Wij vertrouwen erop dat u ons tijdig op de hoogte houdt van de resultaten van de
uitwerking van de zeven aandachtspunten.
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Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de aandachtspunten GGD Robuust en bij de
verdere bestrijding van COVID-19.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,
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