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Tussenopbrengst takendiscussie GGD

Inleiding
Het startpunt voor de takendiscussie ligt in 2020, net voor het uitbreken van de Coronacrisis. De
aanleiding voor de takendiscussie bestond uit twee elementen: een zoektocht naar het tegengaan
van de gesignaleerde kwetsbaarheid van de GGD en naar eventuele besparingsmogelijkheden voor
de gemeenten.
Vanaf het voorjaar van 2020 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD Noord- en Oost-Gelderland
in het kader van een takendiscussie gesproken over bestuurlijke richting van het takenpakket en de
werkwijze van de GGD. Een werkgroep met drie leden van het dagelijks bestuur van de GGD heeft
het voortouw in de takendiscussie. De gemeente is op de hoogte gesteld van de huidige stand van
zaken door middel van een procesnotitie, waarin de Werkgroep Takendiscussie de tussenresultaten
van de takendiscussie presenteert. De notitie schetst de aanleiding voor de takendiscussie, het
verloop van het proces en het vervolgproces.
Kernboodschap
Het proces van de takendiscussie is ingezet in 2020 voor de start van de Corona situatie. De
redenen voor het starten van dit proces waren:
a. Veel gemeenten ervaren toenemende kosten sociaal domein en inkomsten die onder
druk staan dit resulteert in de noodzaak tot kostenbeheersing over de hele linie van
gemeentelijk beleid waaronder ook de GGD.
b. De GGD is compact georganiseerd en ervaart dat het tegen de grens van haar
capaciteit aanloopt.
c. COVID19 bleef in 2020 voor de afzienbare termijn een sterk verhoogde inzet van
de GGD vragen, waarvoor een structurele oplossing ontbreekt.
Het doel van de takendiscussie is om gezamenlijk te komen tot een organisatie-inrichting die:
a. Uitvoering van de taken vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid nu en in de
toekomst zo goed mogelijk borgt.
b. In staat is om grote schokken als COVID19 op te vangen, met mogelijk langdurig
verhoogde inzet.
c. Optimaal aansluit bij de maatschappelijke opgaven in onze regio.
d. Daarbij waar mogelijk een besparing realiseert voor gemeenten.
De opbrengsten van het proces tot nu toe zijn:
a. Informatienotitie takendiscussie GGD met daarin een samenvatting van de
tussenopbrengst van het proces tot nu toe.
b. Concept Koersnotitie: De besluitvorming die de basisinfrastructuur aangaat is altijd
regionaal (NOG-niveau). Gemeenten worden vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe
producten en diensten betrokken. Samenspel en partnerschap staan voorop. Het is
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een gedeelde langere termijn visie. Op 8 juli zal de Koersnotitie door het AB formeel
moeten worden vastgesteld.
c. Lysias onderzoek naar kostenreducering: Lysias concludeert dat voor een combinatie
van versterken van de GGD-organisatie en het realiseren van kostenbesparingen twee
strategische opties aan de orde zijn: het toevoegen van taken aan het takenpakket
van de GGD (die nu door andere organisaties worden uitgevoerd) en het verkennen
van synergievoordelen in de ondersteunende bedrijfsprocessen door samenwerking
met andere organisaties. Vanuit het algemeen bestuur is aangeven om vooral de
tweede optie (verkennen van synergievoordelen)verder te verkennen.
De uiteindelijk uitkomst van het onderzoek kan mogelijk tot keuzes en besluitvorming gaan leiden.
De Raad zal hierin meegenomen worden. Volgens de planning zal dit in het najaar 2021
plaatsvinden.
De planning is als volgt:
1. Tot september 2021: Vaststellen koersnotitie door AB van de GGD. De werkgroep zal
verkennen hoe groot het draagvlak voor samenwerking is en welke vervolgstappen zijn
daarbij benodigd. DPG brengt parallel hieraan in beeld wat er concreet nodig is om de
kwetsbaarheden bij de GGD aan te pakken.
2. September 2021: extra vergadering AB met daarin een nieuw bestuurlijk weegmoment. Wat
zijn kansrijke scenario’s om verder uit te werken? Op basis van het besluit van het AB in
september zal de werkgroep opdracht geven voor het opstellen van business case(s) voor de
kansrijke scenario’s.
3. Oktober-November 2021: De bedoeling is deze business cases op hoofdlijnen in oktober uit
te werken en de resultaten ervan samen met de uitwerking van de doorontwikkelopdracht
voor de interne GGD-organisatie aan het AB van 18 november voor te leggen.

Bijlagen:
1. Takendiscussie GGD tussenopbrengst - informatienotitie
2. Concept Koersnotitie GGD met GGD matrix- DB mei 2021
3. Lysias notitie benchmark en strategische opties GGD NOG 28 april 2021
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