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Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Beste mevrouw Baardman,
Onze gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2022 van de
GGD NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt.

COVID-19 en daarna
2020 was een heel bijzonder jaar. De GGD NOG heeft alle zeilen moeten bijzetten om de aanvullende
crisistaken uit te kunnen voeren, en zo goed als dat ging ook de reguliere dienstverlening door te
zetten. Wij hebben daar zeer veel waardering voor.
Daarbij heeft de GGD NOG periodiek de gemeenten geïnformeerd over de status van de geleverde
inspanningen, dat leverde een goed inzicht en overzicht. Wij willen de GGD NOG complimenten
maken voor de inzet in 2020.
De Corona Crisis is nog niet achter ons. Dat maakt het lastig om goed vooruit te kunnen kijken naar
2021, laat staan 2022. De ontwikkelingen die nog volgen in 2021 zullen zeker gevolgen hebben voor
de periode daarna.
De nog op te stellen strategische visie, en de bijbehorende takendiscussie, zullen ook richting geven
voor het nieuwe Algemeen Bestuur dat in 2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.

Inhoudelijk Kader
De nota is in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda 2019-2023. De
belangrijkste uitgangspunten passen goed bij de GGD en bij onze regionale samenwerking in ‘de
Gezondste Regio’. De koers van de GGD NOG past ook nog grotendeels op de nieuwe landelijke nota
gezondheid.
Ook heeft de GGD NOG aandacht voor preventie en integraliteit in het Sociaal Domein, met daarbij
een specifieke aanpak voor kwetsbare doelgroepen. Dat vinden wij nog altijd een goede koers.

Financieel Kader
De voorgestelde indexering is juist toegepast, conform de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd in het
Algemeen Bestuur.
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In eerdere zienswijzen heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aangegeven zich zorgen te
maken over de algemene financiële ontwikkeling van de kosten van de GGD NOG. Daar heeft de
gemeente Oude IJsselstreek ook in het Algemeen Bestuur al ook aandacht voor gevraagd.
In 2021 zal daar in het Algemeen Bestuur nader over gesproken worden. Op dit moment wachten we
die ontwikkelingen en gesprekken af.

Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt
u contact opnemen met onze adviseur, de heer Tom Beskers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer
(0315) 292 410, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet
ondertekend
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