
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 februari 2020

Zaaknummer : 68722

Onderwerp: : Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG

De raad wordt voorgesteld
1. Een zienswijze indienen op de uitgangspuntennota 2021 van de GGD NOG, conform bijgaande concept brief. 

Aanleiding
Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn 
zienswijze op de uitgangspuntennota 2021 kenbaar te maken. Met deze nota wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar. De uitgangspuntennota 
wordt betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2021. 

De zienswijze, in de vorm van een uitgaande brief, vindt u als bijlage bij dit voorstel.

Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeenteraad geeft een zienswijze op de uitgangspuntennota 2021. Deze kan het Algemeen Bestuur van de 
GGD NOG gebruiken bij het opstellen van de begroting 2021.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De uitgangspuntennota 2021 is in lijn met de Bestuursagenda 2019 - 2023 "Nog Gezonder".   

In de Bestuursagenda 2019 - 2023 staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD voor 
de jaren 2019 tot en met 2023. De prioriteiten zijn:
a. NOG gezondere jeugd
b. NOG gezondere leefomgeving
c. NOG gezonder oud worden
d. NOG gezondere leefstijl

Deze uitgangspunten sluiten ook aan bij onze regionale samenwerking in ‘de Gezondste Regio’.

1.2. De GGD heeft specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
Bij alle prioriteiten besteedt de GGD specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen zoals 
mensen met een lage sociaal economische status, personen die in armoede leven, laaggeletterden, 
nieuwkomers en psychisch kwetsbare mensen.

1.3. Er is aandacht voor preventie en integraliteit in het Sociaal Domein.
In de Bestuursagenda gaat veel aandacht uit naar het verbeteren van leefstijl van jong en oud. 
Samenwerking tussen publieke gezondheid en het sociaal domein maakt een integrale aanpak in de 
gemeente en inzet op preventie meer mogelijk. Want ook de publieke gezondheid richt zich op het 
verminderen van risico's en het bieden van zorg aan kwetsbare groepen. Daarnaast vragen de stijgende 
kosten van ondersteuning en zorg om versterking van preventie. 

1.4. Het gehanteerde indexpercentage is al eerder vastgesteld. 
In de vergadering van 21 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur de aangepaste 
indexeringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van: 
•het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar;  
•de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december 
•de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële 

1



Bijlagen
1. Uitgangspuntennota begroting 2021 GGD NOG

Burgemeester en wethouders,
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Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 20 februari 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:
1. Geen zienswijze in te dienen op de uitgangspuntennota 2021 van de GGD NOG.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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