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Geachte heer ten Brinke,
U hebt op 3 december 2018 ons college en de gemeenteraad van Doetinchem de concept
Bestuursagenda 2019-2023 evenals het financiële en beleidsmatige kader 2020 voor de
begroting 2020 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de Bestuursagenda en het kader
voor de programmabegroting 2020 in haar raad op 28 februari 2019 besproken en
besloten tot de volgende reactie.
Zienswijze t.a.v. de Bestuursagenda
Wij kunnen ons vinden in de Bestuursagenda 2019-2023 van de GGD. Wij delen de
bevinding van het Algemeen Bestuur dat de Bestuursagenda een algemeen karakter heeft.
Het is een agenda op hoofdlijnen. Wij staan achter de beschreven hoofdlijnen en vier
prioriteiten.
Wij benadrukken het belang wat wij hechten aan de onderstaande aandachtspunten uit
de agenda en vullen deze op één punt aan.








Het uitgangspunt is positieve gezondheid vanuit perspectief van volksgezondheid.
De agenda benoemt daarbij de invloed van de fysieke en sociale omgeving op de
mens. Dat vertaalt zich vanuit volksgezondheid m.n. in het versterken en
bevorderen van een gezondheidsbevorderende omgeving.
De opzet van de agenda biedt de nodige ruimte aan de uitvoering. Wij achten het
de taak van de GGD om de uitvoering goed te monitoren. Dat vraagt heldere
afspraken tussen GGD en gemeenten over doelen en te verwachten resultaten per
interventie.
Het is daarom goed dat het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap gemeentenGGD ook op de agenda staat wat mede zorg draagt voor heldere werkafspraken.
Er wordt aansluiting gezocht bij de preventieagenda’s van gemeenten. Deze
bieden inhoudelijk de “suggesties en voorstellen” zoals u deze in uw
aanbiedingsbrief ook vraagt.
Wij verzoeken u als organisatie actief bij te dragen aan de afstemming tussen de
thematafel “de gezondste regio” en het door gemeenten vastgestelde regionaal
preventieprogramma “regiogemeenten Achterhoek” waar het gaat om overlap in
onderwerpen en uitvoering daarvan.
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Zienswijze t.a.v. het financiële en beleidsmatige kader 2020
De uitgangspunten voor de begroting 2020 geven geen aanleiding tot een zienswijze.
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