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Amendement
Reg. Nr. 2020-01 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt: 5.
Onderwerp: Uitgangspuntennotitie GGD NOG 2021

Vergadering van de gemeenteraad op 17 februari 2020.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het besluit
"In te stemmen met de uitgangspuntennotitie 2021 van de GGD NOG en geen gebruik te maken van
de mogelijkheid om hierover een zienswijze naar de GGD Noord- en Oost- Gelderland te sturen".
te wijzigen in:
1. Ten aanzien van de uitgangspuntennotitie 2021 de volgende zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de GGD NOG:
la. De raad van Meerde dringt er bij de GGD NOG op aan om de huidige personele
ontwikkelingen en problematiek, zoals uitstroom en schaarste, met spoed aan te pakken.
Als raad dringen wij erop aan bij het dagelijks bestuur van de GGD NOG om voor 1 juli 2020
te komen met een actueel personeelsplan, waarmee wordt ingespeeld op het Binden en
Boeien van gekwalificeerd medisch personeel voor de GGD NOG voor nu en in de nabije
toekomst.
2. En voor het overige in te stemmen met de uitgangspuntennotitie 2021 van de GGD NOG.

Namens de fracties
VVD

CDA

PvdA

D66/GL

CU-SGP

G. Hardan
—

Resultaat stemming:

Aangenomen/verworpen met 1 6 stemmen voor en Ö

stemmen tegen

GBP

Toelichting
Met dit amendement willen wij binnen de GGD NOG een meer strategisch personeelsmanagement
bewerkstelligen. Het is zaak om de breed in deze commissie gedeelde zorg ook bij de het dagelijks
bestuur van de GR neer te leggen. Zo komen wij als raad ook beter in positie!
In de wetenschap dat de "begroting van de GGD weinig ruimte laat voor uitschieters" dan is onze
zorg logisch en zeer terecht. Er is weinig vet op de botten en dus moeten wij er voor zorgen dat de
GGD NOG inhoudelijk en financieel gezond blijft. Dat kan alleen met een gedegen personeelsbeleid
en personeelsbestand!
De stelling: "Als je wat langer een vacature hebt, dan blijft er geld over..." onderschrijven wij dan
ook niet. Want dan is de gezondheidszorg onder de maat! Dat gaat ten koste van onze burgers. Dit
soort risico's moeten beheerst worden.
Voor alle duidelijkheid: de raad vindt gezondheid voor onze burgers gewoon zeer belangrijk! Wij
moeten zorgen voor een goed aanbod van gezondheidszorg, daarvoor is geld en zijn handen nodig.
Laten wij daarom gewoon onze opmerkingen maken! Dat is ook in lijn met het rapport van de
Rekenkamer!
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