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Betreft: Meerjarenbeleidsplan GGD HN 2016 - 2019 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

De GGD Hollands Noorden heeft op 1 mei 2016 aan de colleges van B&W en de gemeenteraden een 

Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 toegezonden met de mogelijkheid om hier een inhoudelijke reactie 

op te geven. Op 19 mei is een nadere toelichting op het stuk ontvangen. Het Meerjarenbeleidsplan 

(MJB) geeft een globale koers aan voor de GGD voor de komende jaren. Het bevat nog geen 

financiële vertaling.  

 

Hoewel het op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD niet verplicht is om de 
gemeenteraden om een zienswijze te vragen op het MJB, hebben wij wel gemeend het MJB voor te 
moeten leggen aan de Agendacommissie van de Regionale Adviesraad Noordkop.  De AC RRN heeft 
geconstateerd dat het tekort dag is voor de vier colleges om gezamenlijk een standpunt in te nemen 
en stelt voor het voorstel lokaal af te handelen. De AC RRN heeft de colleges wel verzocht zo veel 
mogelijk onderling de reactie op dit meerjarenbeleidsplan af te stemmen. Deze afstemming heeft 
plaatsgevonden.  
 
Wij hebben besloten om kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019 van de GGD 
Hollands Noorden en zullen onderstaande opmerkingen en kanttekeningen inbrengen in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 13 juli as. 
 
Inhoudelijke opmerkingen 
Het Meerjarenbeleidsplan is een globaal plan dat helder en op hoofdlijnen is geschreven.  
De GGD wil meer aandacht besteden aan preventie, vooral voor kwetsbare groepen zoals mensen 
met een laageconomische status, ouderen, vluchtelingen en zorgmijders. Preventie is ook nadrukkelijk 
bedoeld om vroegtijdig gezondheidsproblematiek te onderkennen en tijdig te interveniëren om 
daarmee hoge vervolgkosten te voorkomen of te beperken. Gedacht wordt onder meer aan het 
bevorderen van een gezonde leefomgeving of het terugdringen van overgewicht. De voornemens 
worden uitgewerkt in een tiental ambities, variërend van flexibilisering van de gezondheidszorg tot 
uitbreiding van de medische milieukunde.  
 
Bij sommige ambities stellen wij wel wat vragen. Dit geldt met name bij het voornemen van de GGD 
om zich samen met andere partijen te willen oriënteren op radicalisering van jongeren. De vraag is 
wat de GGD hiermee precies wil bereiken en of dit een taak is voor de GGD.  
Een andere vraag betreft de integrale en effectieve aanpak van eenzaamheid; wij zijn benieuwd naar 
de rol die de GGD voor zichzelf ziet en hoe dit past binnen het beleid van de individuele gemeenten. 
Tot slot noemen we het verder ontwikkelen van de Gezondheidsatlas en uitbreiden van onderwerpen 
voor het verzamelen van gegevens. Er worden al veel gegevens verzameld en bij de gemeenten 
bestaat vooral de behoefte om juist de reeds verzamelde gegevens te vertalen naar effectieve 
aanpakken voor gemeenten. 
In zijn algemeenheid geldt, dat we graag zien, dat de doelen die in het meerjarenbeleidsplan genoemd 
staan concreter worden geformuleerd, waarbij wordt aangegeven hoe en wanneer er een 
doorvertaling komt naar bijvoorbeeld een uitvoeringsprogramma.  
 
Financiële kanttekeningen 

Het MJB vormt een kader, waarvan de financiële gevolgen nog niet in kaart gebracht zijn. Mede als 
gevolg van de besluitvorming op de herziene begroting 2016 en de Programmabegroting 2017 in het 
Algemeen Bestuur van de GGD (AB GGD) van 13 juli as. kan het noodzakelijk zijn om het MJB op 
onderdelen aan te passen. 
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De GGD gebruikt de input van de gemeenten en de uitkomst van de financiële besprekingen om in 

september met een definitief plan te komen. 
 
Den Helder, 5 juli 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

R. Reus  
  

 


