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Doel van de bijeenkomst Bijeenkomst betreft informatieverstrekking aan de gemeenteraad over twee 
losse thema’s betreffende de GGD: het proces om te komen tot één 
organisatie voor jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg en de stand van zaken 
bij Veilig Thuis. 

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. De begrotingswijziging, en de 
bespreking door de raad, had met name betrekking op de onderwerpen 
Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. 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 taken van 
de GGD t.a.v. de JGZ en Veilig Thuis, en te benoemen waar de 
sturingsmogelijkheden en besluitvormingsmomenten voor de raad liggen.  

Inhoud  Het eerste deel van deze informatieronde betreft de opdracht aan de vier JGZ-
organisaties in Zuid-Limburg om in 2019 toe te werken naar één JGZ-
organisatie. U wordt geïnformeerd over de stand van zaken, de planning van 
de stappen in het besluitvormingsproces en uw aandachtspunten voor het 
versterken van het opdrachtgeverschap i.r.t. het nieuwe beleidsplan. 
 
De tweede helft van de informatieronde zal gemeenteraad geïnformeerd 
worden over Veilig Thuis. Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD is ook 
het programma Veilig Thuis ondergebracht. De informatieronde heeft als 
thema’s de werkwijze, ontwikkelingen en financiering van Veilig Thuis Zuid-
Limburg. Veilig Thuis heeft als opdracht om in samenwerking met anderen te 
komen tot een effectieve aanpak die aantoonbaar leidt tot het stoppen van 
geweld, duurzaam herstel van veiligheid en het bevorderen van 
ontwikkelkansen van mensen die betrokken zijn bij geweld in 
afhankelijkheidsrelaties (GIA). Een complexe opgave die vraagt om 
ketensamenwerking, van Veilig Thuis met het lokale veld, crisisteams, de 
kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en 
maatschappelijke zorg, de gemeenten en gespecialiseerde instellingen. 
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en eventueel vragen te stellen. 

Vervolgtraject Beide 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.  



 

 

 

 

 

 


