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Proces
 Focuspunten commissie
 Takenschouw 2010
 Clustering van ruim 60 producten
 Extra aandacht voor contactmomenten
 “Informele hoorzittingen”

Constatering visitatiecommissie GGD:
 De GGD doet meer dan vooraf door de commissie gedacht
 De GGD steekt beter in elkaar dan vooraf door de
commissie gedacht
 De GGD is beter georganiseerd dan vooraf door de
commissie gedacht
 De bestuurscommissie Publieke Gezondheid vervult hierbij
een adequate (kaderstellende) rol

Bevindingen algemeen
 Imago GGD
Lokale raden en regioraad hebben weinig zicht op de GGD
Aanbeveling:
Vergroot de betrokkenheid van de lokale raden en regioraad
 Bestaansrecht GGD
GGD is Twentse uitvoerder van gemeentelijke wettelijke taken
Constatering:
Juist vanuit efficiency en effectiviteit zijn gemeentelijke (wettelijke) taken bij
één organisatie belegd. Voorbeeld van samenwerking.
 GGD en veranderende gemeentelijke verantwoordelijkheden
Aanbeveling:
Optimaliseer de rol van de GGD bij het gemeentelijk beleid in het sociale
domein, met extra aandacht voor verbinding met jeugdzorg

Bevindingen uitvoering huidige taken
 Efficiëncy:
Primair proces is op orde
Juiste expertise wordt op juiste moment ingezet
Schaalvoordelen worden behaald door samenwerking
Personeel wordt flexibel ingezet
Veel taken worden uitgevoerd op waakvlamniveau
Er is sprake van regionale spreiding
Aanbevelingen
Enkele componenten van de overhead nader
analyseren en bezien op besparingsmogelijkheden
Overweeg een andere spreiding van consultatiebureaus in
Twente
 Effectiviteit:
Inzet bij calamiteiten is effectief
Aanbeveling:
Indien de wetgever het mogelijk maakt, doorontwikkelen
naar een meer risicogestuurde inzet van de JGZ

Overige onderzoeksvragen
 Wettelijke / niet wettelijke taken en uitvoeringsrichtlijnen
Veel wettelijke taken met uitputtende uitvoeringsrichtlijnen
 Markttaken
Bij stopzetting aandacht voor overheaddoorberekening
Uitvoering markttaken veronderstelt een andere wijze van bedrijfsvoering
Aandachtsgebied reizigersadvisering
 Kostendekkendheid tarieftaken
Taken zijn kostendekkend.
Uitzondering laatste jaren bij reizigersadvisering
 Vergroten inkomsten / beperken uitgaven binnen gemeenten
Optimaliseren rol GGD in het sociale domein
Mogelijkheden bezien van heffen leges
Bezien beleidscapaciteit gemeenten
 Nieuwe taken
Taken op het gebied van handhaving regionaal beleggen

