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De raad wordt voorgesteld
1. Bijgaande zienswijze indienen op de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD NOG

Aanleiding
Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn
zienswijze op de uitgangspuntennota 2022 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 2022.
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 2022. Deze kan het Algemeen Bestuur van de
GGD NOG gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. We leven in een bijzondere tijd vanwege COVID-19, en de toekomst is ongewis.
In 2020 moesten alle zeilen worden bijgezet door de GGD om de noodzakelijke crisistaken te kunnen
uitvoeren. Dat leidde tot een verdubbeling van het personeelsbestand.
Tegelijkertijd heeft de COVID-19 crisis de reguliere plannen in de ijskast gezet. Op alle 'niet-noodzakelijke'
taken is achterstand ontstaan, die nu langzamerhand weer wordt ingelopen. Voor de toekomst werkt de
GGD NOG aan een meer flexibele inzet van personeel.
Meer inzet op preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is hard nodig. Een goede gezondheid van
inwoners is belangrijk. Dit voorkomt ziekteverzuim en vermindert een beroep op medische voorzieningen en
voorzieningen die ook door de gemeente gefinancierd worden. Het is belangrijk daarbij niet alleen aandacht
te hebben voor de lichamelijke kanten van gezondheid, maar juist ook voor het vermogen om te kunnen
aanpassen, voor welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Dan gaat het om het
concept van Positieve Gezondheid.
Bij het opstellen van de lokale gezondheidsagenda in Oude IJsselstreek geven we daar ook invulling aan.
1.2. Het Rijk heeft een landelijke nota gezondheidsbeleid opgesteld.
De geldende Bestuursagenda sluit daar grotendeels nog goed op aan.
2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, en het laatste jaar van de huidige Bestuursagenda. In
2022 zal het nieuw gevormde Algemeen Bestuur weer een nieuwe Bestuursagenda opstellen voor een
periode van 4 jaar. In de Uitgangspuntennota wordt al ruimte genomen om de nieuwe landelijke thema's een
plek te geven in de uitvoering in 2022. Dat zijn:
- Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
- Gezondheidsachterstanden verkleinen
- Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
- Vitaal ouder worden
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Bijlagen
1. Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG
2. Zienswijze Oude IJsselstreek op de uitgangspuntennota 2022 GGD NOG
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