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Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Tynaarlo op ontwerpbegroting GGD

Geacht bestuur, 

Op 14 april 2022 stuurde u de ontwerpbegroting 2022 van GGD Drenthe. In de raadsvergadering van 
21 juni heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting besproken en besloten de volgende zienswijze mee 
te geven. 

Publieke gezondheid: 
Covid-19 heeft aangetoond dat investeren in de publieke gezondheid belangrijk is. Eveneens heeft het 
een negatieve impact op de gezondheid van inwoners gehad. Nu niet ingrijpen betekent nog meer 
gezondheidsverlies de komende jaren met alle financiële gevolgen van dien. GGD Drenthe is een 
belangrijke partner op dit thema, zowel lokaal als regionaal in de provincie. Inhoudelijk is de uitzetting te 
verantwoorden.

Data-gestuurd werken: 
Deze lijn past bij hoe de gemeente wil werken. Het vraagt investering om de ontwikkelingen bij te houden 
en gemeentes goed, actueel en op wijkniveau van informatie te kunnen voorzien. Een aandachtspunt is 
de samenwerking met andere organisaties waaronder CMO/Stamm (Trendbureau) en Proscoop. Die 
samenwerking is nodig om gemeentes goed en in de volle breedte te kunnen adviseren over 
gezondheidsbeleid in sociaal en fysiek domein. We weten dat er gesprekken gaande zijn maar het is nog 
niet voldoende helder hoe die samenwerking eruit ziet en hoe hier optimaal van geprofiteerd kan worden.

Informatieveiligheid:  
Het plan beschrijft logische stappen om de informatieveiligheid en privacy (IB&P) naar een volgend 
niveau te brengen binnen de GGD en VRD. Punt van aandacht is dat de aanpak vooral gericht moet zijn 
op het structureel borgen van IB&P en dat dit niet als een project gezien moet worden. 

Gezonde leefomgeving: De aanpassing van de fysieke leefomgeving biedt volop kansen voor 
gezondheidswinst voor onze inwoners. De samenwerking tussen fysiek en sociaal domein op het gebied 
van gezondheidspreventie is in ontwikkeling. Het heeft aandacht nodig om dit potentieel goed te 
benutten. Ambtelijk moet nog een goede integrale (fysiek en sociaal domein) inhoudelijke afweging 
worden gemaakt over deze samenwerking en de rol van GGD Drenthe hierin. 
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Samenvattend: 
 

- Akkoord met uitzetting op informatieveiligheid en jeugdgezondheidszorg. 
- Eventuele gespreide invoering i.v.m. de financiële uitzetting. 
- Uitzetting op leefomgeving op dit moment niet akkoord. Dit kan op een later moment terug op de 

agenda en dan voorzien van een goed ambtelijk advies.
- Akkoord met uitzetting op publieke gezondheid op voorwaarde dat er wordt samengewerkt 

binnen het samenwerkingsverband Drenthe Samen Gezond in Beweging. 
- Akkoord met uitzetting op data gestuurd werken op voorwaarde dat hierin proactief wordt 

samengewerkt met CMO/Stamm, Proscoop en eventueel andere partners en er heldere 
afspraken worden gemaakt over wie de regie houdt.

- Aandacht voor de structurele borging van informatieveiligheid en privacy

Zienswijze begrotingswijziging informatieveiligheid en privacy – begroting 2022
- Akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging

In de bijlage treft u een afschrift van het getekende raadsbesluit aan. 

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenraad van Tynaarlo

R.J. Puite drs. M.J.F.J. Thijsen
griffier burgemeester
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