
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde  

Onderwerp  GGD 

Datum Behandeling  16 april 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 12), 5 ambtenaren, en 6 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van Loo (CDA), Politsch (D66), Korsten (GroenLinks), Schulpen (SAB), Meijer 
(50PLUS), Limpens (VVD), Grippeling (PVV), Boelen (SPM), Raike (Groep 
Gunther), Vrehen (SP), Van Ham (PvdA), Garnier (PVM). 

Voorzitter  John Steijns 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallelle sessies. Vervolgens schetst hij de inhoud en het verloop van deze 
ronde. Na een inhoudelijke aftrap van de wethouder wordt vanuit de GGD ieen 
presentatie verzorgd. De voorzitter geeft vervolgens alle woordvoerders de 
gelegenheid een bijdrage te leveren. In één termijn en bij interruptie worden 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over onder andere: bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, bezetting stuurgroepen, toezicht Wmo, besluit om 1JGZ bij de 
GGD onder te brengen, bespreekmoment 1JGZ, bespreekmoment 
meerjarenperspectief, JGZ als apart onderdeel in begroting GGD, 
cliëntgerichtheid, toevoegen van taken door de gemeente, aansluiting integrale 
vroeghulp, preventie, frequentie overleggen met partners, rol van de raad, 
verbinding met doelgroep 18-23jarigen.  
 
Na de beantwoording door wethouder De Graaf, de heer Klaassen (GGD) en 
mevrouw Dreessen (GGD) bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de 
vergadering. 

Toezeggingen  /  

  



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp GGD 

Portefeuillehouder Wethouder De Graaf 

Programmanummer 6 Sociaal Domein 

Behandelend ambtenaar C. Gijselaers                                                 G. Haasen 
043-350 4232                                               043-350 4948 
Christian.Gijselaers@maastricht.nl              Gerdie.Haasen@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Bijeenkomst betreft informatieverstrekking aan de gemeenteraad betreffende 
de GR GGD-ZL, taken en uitvoering algemeen. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

NVT. 

Verloop voorgaande 
proces 

Bij behandeling van de raadsnota “Wijziging begroting 2019 GGD Zuid-
Limburg” (6-11-2018) zijn door de gemeenteraad opmerkingen gemaakt over 
de complexiteit van de GGD–organisatie en er zijn vragen gesteld over de 
sturingsmogelijkheden voor de gemeente. Wethouder De Graaf heeft bij deze 
behandeling aangegeven dat het takenpakket en organisatie van de GGD 
inderdaad complex is en inhoudelijk veel raakvlakken kent met een grote 
diversiteit aan onderwerpen binnen het Sociale Domein. Doel van deze 
bijeenkomst is dan ook om meer overzicht en inzicht te geven in de inrichting 
en taken van de GGD, de majeure ontwikkelingen zowel inhoudelijk als 
financieel en te benoemen waar de sturingsmogelijkheden en 
besluitvormingsmomenten voor de raad liggen.  

Inhoud  Met deze informatieronde zal gemeenteraad geïnformeerd worden over de 
GGD. Bij de behandeling van de gewijzigde begroting 2019 was het algemene 
gevoel dat de raad in een betere positie moet worden gebracht om zijn 
controlerende en kaderstellende taak uit te voeren, ook indien het een instantie 
betreft die onder de gemeenschappelijke regelingen valt. De informatieronde 
heeft daarom als thema de werkwijze, ontwikkelingen en financiering van de 
GGD Zuid-Limburg. De gemeenteraad wordt op hoofdlijnen meegenomen in 
de diversiteit en de complexiteit van het werkveld van de GGD 
Daarbij komen de vragen aan bod: wat staat ons in 2019 en verder te 
wachten? Welke dossiers spelen en welke financiële implicaties heeft dat? Dit 
als voorbereiding ook op de behandeling van de begroting 2020 in de 
gemeenteraad, volgende maand. Denk hierbij aan 1-JGZ, de Trendbreuk, 
uitvoering van de Wettelijke Taken, Veilig Thuis. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en eventueel vragen te stellen. 

Vervolgtraject De behandelde thema’s zullen terugkomen in de begroting van de GR GGD-
ZL, die nog voor de zomer aan uw raad zal worden voorgelegd ter zienswijze.  

 


