Gemeenteraad Steenwijkerland
Postbus 162

zaaknummer
behandeld door

Josephine Schijve

8330 AD STEENWIJK
uw brief/kenmerk
bijlage(n)
datum
onderwerp

6 december 2017

Ontwikkelingenbrief 2019 GGD
IJsselland

Ontwikkelingenbrief 2019 GGD IJsselland

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij sturen wij u de ‘Ontwikkelingenbrief publieke gezondheid in een nieuwe tijd’.
In het kader van de vernieuwing van de governance van GGD IJsselland hecht het Algemeen bestuur
van de GGD IJsselland veel belang aan de inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteraden bij
publieke gezondheid en wil het bestuur u graag op de hoogte te brengen van ontwikkelingen die zich
op het gebied van publieke gezondheid voordoen en met u het gesprek daarover voeren. Daarnaast
heeft het bestuur aangegeven de raden graag eerder te betrekken bij het begrotingsproces van GGD
IJsselland
De ontwikkelingenbrief bestaat uit twee onderdelen: een inhoudelijke verkenning van het brede veld
van publieke gezondheid voor zo ver dit relevant is voor gemeenten. Daarna wordt ingegaan op de
ontwikkelingen die voorzien worden in de dienstverlening van de GGD en de uitgangspunten voor
de programmabegroting 2019. De uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 worden
vastgesteld in het algemeen bestuur van december 2017 en deze begroting zal zoals gebruikelijk door
het college worden voorbereid. Vervolgens zal de concept-programmabegroting op 1 april 2018 aan u
worden voorgelegd en krijgt u gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Waarop de begroting in
juni 2018 formeel wordt vastgesteld.
Wij nodigen u van harte uit om deze ontwikkelingenbrief opiniërend in uw raad te bespreken. De
uitkomst van dit gesprek zal de portefeuillehouder publieke gezondheid dan terugkoppelen in de
vergadering van het Algemeen bestuur van GGD IJsselland in maart 2018. Bovendien zullen uw
opmerkingen en suggesties worden meegenomen in de overdracht naar de nieuwe collegeperiode of
worden betrokken bij de opstelling van de Perspectiefnota / Voorjaarsnota in onze gemeente.
De formele positie van de gemeenteraad ten aanzien van GGD IJsselland is grotendeels vastgelegd in
de wet Gemeenschappelijke regelingen. GGD IJsselland is een zogenaamde college-regeling. Dit
betekent dat het college verantwoordelijk is voor de inbreng in het bestuur van GGD IJsselland
(binnen de kaders die uw raad heeft vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland).
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Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

Derhalve wordt ten aanzien van de ontwikkelingenbrief geen formeel traject van zienswijzen
gehanteerd, maar bieden het bestuur van GGD IJsselland graag gelegenheid om de dialoog te voeren
over lokale en regionale beleidsprioriteiten binnen het gezondheidsbeleid en daarmee de
dienstverlening van GGD IJsselland.
Wij bevelen de Ontwikkelingenbrief 2019 van harte bij u aan. Mocht u prijs stellen op een presentatie
over de ontwikkelingen en een persoonlijke dialoog met de GGD, is de GGD hiertoe ook gaarne
bereid.
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