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Kadernota 2023

Geacht college, geachte raad,
Hierbij biedt het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD) u de concept Kadernota 2023 aan voor
zienswijzen van de gemeenteraden. De Kadernota wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 9
maart 2022 vastgesteld, de zienswijzen van uw gemeente worden daarbij betrokken. Graag geven wij op een
aantal punten uit de Kadernota 2023 een nadere toelichting.
De Kadernota 2023 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2023 en maakt deel uit van de Planning &
Control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. Deze hoofdlijnen worden in de begroting 2023 meer gedetailleerd
uitgewerkt, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de GR taken en (aanvullende) diensten. Het format
van de kadernota is gebaseerd op de handreiking van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen. In de
bijlagen bij deze Kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.
Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGDGHOR Nederland
De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van die
publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van
mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe
gezondheidscrises. GGDGHOR Nederland heeft verschillende position papers opgesteld. In deze position
papers benadrukt GGDGHOR Nederland het belang van investeren in een sterke publieke gezondheid. Publieke
gezondheid en veiligheid zijn van levensbelang voor onze toekomst.
Doelstellingen voor 2023
Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwt de GGD aan een gezonde en
veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we
gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. De GGD zet haar huidige
beleid voort. Onder de kapstok ‘Health in All Policies’ zijn alle werkzaamheden ingekaderd in volgende vier
focuslijnen:
•

Gezond opgroeien

•

Gezond ouder worden

•

Meedoen naar vermogen

•

Gezonde leefomgeving
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De speerpunten uit 2022 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2023. Dit zijn:
1.

Doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg (JGZ)

2.

Informatiebeveiliging en privacy

3.

Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten

Deze speerpunten worden in de kadernota verder uitgewerkt.
Daarnaast blijft de GGD zich focussen op:
•

Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners;

•

blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;

•

het resultaat van dienstverlening transparanter maken met KPI’s.

Opvolging zienswijzen gemeenten bij Kadernota 2022 en begroting 2022
Deze Kadernota 2023 is gebaseerd op de ingezette lijn uit de Kadernota 2022 en begroting 2022 waarop
gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend.
Door een aantal gemeenten is gepleit voor de nullijn. Hiertoe is in het algemeen bestuur op 7 juli 2021 niet
besloten, maar er is wel oog voor de financiële situatie waarin veel van uw gemeenten zich bevinden. Om die
reden is ook afgezien van verhoging van de bijdrage in verband met privacy en informatiebeveiliging
(€195.000). De GGD heeft de verhoging van de kosten voor het aanstellen van onder andere de CISO en FG in
de eigen begroting opgevangen ten laste van projectbudgetten.
Verder heeft de GGD in de twee tussentijdse rapportage het algemeen bestuur geïnformeerd over de
voortgang op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ.
Tot slot heeft het algemeen bestuur op 24 november 2021 een richtinggevende uitspraak gedaan dat de
algemene reserve opnieuw wordt opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018 en dat structurele
vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) moet worden teruggedraaid.
In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven op basis van
de accenten die gemeenteraden aan de GGD meegeven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze
werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende wordt toegelicht.
Zienswijzen
De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2021. U kunt
deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan
de directiesecretaris (ykoopen@ggdhn.nl). De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 9
maart 2022 geagendeerd. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de
besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken via
onze website.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,

E.J. Paulina,

voorzitter,

secretaris.

