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Geachte colleges, 

Vanaf het voorjaar van 2020 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD Noord- en Oost-Gelderland in het 
kader van een takendiscussie gesproken over bestuurlijke richting van het takenpakket en de werkwijze 
van de GGD. Een werkgroep met drie leden van het dagelijks bestuur van de GGD heeft het voortouw in 
de takendiscussie. De ambtenaren publieke gezondheid van de gemeenten zijn regelmatig betrokken in 
het proces.  

U ontvangt hierbij de procesnotitie, waarin de Werkgroep Takendiscussie de tussenresultaten van de 
takendiscussie presenteert. De notie schetst de aanleiding voor de takendiscussie, het verloop van het 
proces en een voorstel voor het vervolgproces. Als bijlagen bij de notitie treft u aan: 

 de Koersnotitie, vastgesteld door het dagelijks bestuur na bespreking met de leden van het AB. In 
deze notitie is een aantal uitgangspunten voor de wijze van sturing van de GGD vastgelegd. De notitie 
kan fungeren als kompas voor de manier waarop gemeenten onderling en met de GGD 
samenwerken; 

 een quick scan van bureau Lysias Advies naar het kostenniveau en takenpakket van GGD NOG. Deze 
rapportage heeft gediend als input voor de discussie tussen de leden van het AB.  

Waar aanvankelijk het beeld was dat voor de zomer de uitkomsten van de takendiscussie aan de 
gemeenteraden zouden worden voorgelegd, is dat nu niet zinvol – en bovendien qua agendering in veel 
gemeenten niet meer goed mogelijk. In plaats daarvan kunnen de wethouders publieke gezondheid nu 
hun raad informeren met behulp van de bijgevoegde procesnotitie over de stand van zaken van de 
takendiscussie.  

In het najaar komen er momenten waarop de raden opnieuw (kunnen) worden betrokken. Afhankelijk 
van de uitkomsten van het vervolg van de takendiscussie kan dit zowel informerend als consulterend. De 
DB-werkgroep doet hiervoor nog een voorstel. 
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Als u vragen heeft, kunt terecht bij de contactpersoon van de GGD, de heer T. Thasing (e-mail 
t.thasing@ggdnog.nl, tel. 088 443 3145).  

Met vriendelijke groet, 
het dagelijks bestuur, 

drs. J.J. Baardman,  C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, 
directeur publieke gezondheid  voorzitter 
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