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Voorstel regioraad
Samenvatting
De uitoefening van taken op het terrein van de publieke gezondheid is opgedragen aan
gemeenten. De GGD speelt een belangrijke rol in de uitvoering van deze taken, maar is hier
niet alleen verantwoordelijk voor. De uitoefening van haar taken baseert de GGD deels op
wettelijke taken zoals die zijn vastgelegd in de wet Publieke gezondheid. Daarnaast baseert
de GGD zich op de ambitie van gemeenten. Iedere vier jaar formuleert de
bestuurscommissie Publieke Gezondheid een Bestuursagenda. In dit document worden de
ambities van de Twentse gemeenten verwoord en wordt aangegeven op welke wijze hieraan
invulling wordt gegeven.
In 2008 heeft de regioraad de eerste bestuursagenda Publieke gezondheid 2008-2011
vastgesteld. In dit document is de missie en visie van de GGD vastgelegd alsmede de
inhoudelijke ambities op het terrein van de openbare gezondheidszorg (deze term is thans
vervangen door Publieke Gezondheid). Deze ambities zijn geënt op het maatschappelijk
effect dat de Twentse gemeenten willen bereiken en gelden nog steeds als uitgangspunten
voor de voorliggende bestuursagenda. Dit zijn:
1. Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als in de rest van
Nederland
2. De Twentse Jeugd is in staat om een gezond leven te leiden
3. Ouderen zijn in de gelegenheid om gezond oud te worden
4. In Twente heeft iedereen gelijke kansen op gezondheid
5. Nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen worden tijdig gesignaleerd
6. Infectiezieken en andere bedreigingen uit de omgeving worden voorkomen en
gereduceerd.
7. Inwoners die buiten de reguliere hulpverlening vallen worden actief beschermd
Aan de regioraad,
Begin 2011 heeft de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid aan de GGD is opdracht
gegeven om een Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2012 – 2015 te formuleren, waarin
de ambities van de Twentse gemeenten op het terrein van publieke gezondheid en de
verwachtingen voor inzet van de GGD worden vastgelegd (derhalve wordt de ondertitel
‘Opdracht aan de GGD’ gehanteerd).
Er is bewust gekozen om de periode van de Bestuursagenda te laten afwijken met de
zittingsperiode van de Bestuurscommissie omdat hiermee bestuurlijke continuïteit wordt
geborgd.
De GGD heeft een uitgebreide inhoudelijke verkenning uitgevoerd ter ondersteuning van zijn
verdere ontwikkeling als toekomstbestendige GGD. Bij deze verkenning zijn gemeenten
zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken. Deze verkenning (vastgelegd in een interne
toekomstvisie) is vertaald in voorliggende Bestuursagenda. Het document is daarmee een
kompas voor de ontwikkeling in de komende jaren.
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Conform de op verordening op de bestuurscommissie Regio Twente heeft de
bestuurscommissie een taak in het voorbereiden van beleid. De bestuurscommissie
Publieke Gezondheid heeft 9 februari 2012 derhalve ingestemd met de Bestuursagenda
Publieke Gezondheid 2012-2015 en besloten deze ter vaststelling aan uw regioraad voor te
leggen.
Communicatie
Geconstateerd kan worden dat de GGD geen geheel nieuwe dingen moet gaan doen, maar
verder moet anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivende
gemeentelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast wil de GGD nog meer dan voorheen dicht
bij de burger en gemeenten proactief haar werk doen. Dit vraagt een verdere ontwikkeling
ten aanzien van de cultuur en werkwijzen binnen de GGD. Het zijn de medewerkers die
invulling moeten geven aan de rode draad die door de bestuursagenda loopt: “Dichtbij en
deskundig”. Binnen de GGD wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Zoals aangegeven vormt de bestuursagenda de inhoudelijke basis voor de BERAP-cyclus in
de komende jaren. Ieder haar wordt de bestuursagenda vertaald in jaarplannen en biedt
daarmee houvast voor de verantwoording in de verschillende rapportages.
De taken die gemeenten hebben op het terrein van de publieke gezondheid vragen om
samenspel en samenwerking van veel verschillende partijen. Daarbij draagt een duidelijk
bestuurlijk kader bij aan de effectiviteit van deze samenwerking.
Voorstel
De Bestuursagenda Publieke Gezondheid, opdracht aan de GGD 2012-2015 vast te stellen
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