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Zienswijze Kaderbrief 2021

Geachte mevrouw Vlieg,
Hierbij ontvangt u onze zienswijze op de Kaderbrief 2021. Deze zienswijze is besproken in ons college en
wordt aangeboden aan de raad.
Algemeen
In de Kaderbrief 2021 schetst u de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de
beleidsbegroting 2021. Concretisering van de Kaderbrief wordt nader uitgewerkt in de begroting 2021.
Daarnaast worden in de Kaderbrief de ontwikkelingen en ambities voor 2021 geschetst.
Wij kijken uit naar de resultaten van uw onderzoek waarin u de basistaken en het behorende
kwaliteitsniveau toelicht. Graag worden wij meegenomen in uw gewogen overweging met betrekking tot
de GGD basistaken en de daarop volgende beslissingen die leiden tot een acceptabel uitvoeringsniveau,
zowel inhoudelijk als financieel, voor de komende jaren. De kwaliteit van de GGD basistaken moet
voldoende zijn.
Wij onderschrijven het blijvende belang van preventie in combinatie met positieve gezondheid en een
positief opvoedingsklimaat. Graag zien wij hierin een pro actieve rol van de GGD Drenthe.
Verheugd zijn wij om te vernemen dat u zich gaat inzetten om de vaccinatiegraad bij jongeren op 95% te
brengen. Het onderwerp gezonde leefomgeving moet de komende jaren meer prioriteit vanuit de GGD
krijgen. Ook gezien de komende energietransitie willen inwoners weten welke effecten nieuwe
energiebronnen op hun gezondheid hebben.
Programma Beschermen
Infectiepreventie
De GGD levert voor de Drentse gemeenten een belangrijke bijdrage aan het bevorderen, beschermen en
bewaken van de publieke gezondheid. Een hoge vaccinatiegraad is een collectief maatschappelijk belang.
Wij zien het belang van een hogere vaccinatiegraad voor kinderen en jongeren. Uw inzet om deze
vaccinatiegraad op 95% te krijgen ondersteunen wij van harte. Daar waar mogelijk willen wij aan het
verhogen van de vaccinatiegraad actief bijdragen door middel van (publiek)campagnes en gesprekken
met o.a. onze ketenpartners en onderwijsinstellingen. Voor een actieve benadering van het onderwijs
vragen wij aandacht.
Gezonde leefomgeving
Wij vinden dat dit onderwerp de komende jaren meer prioriteit vanuit de GGD moet krijgen. Voor veel
inwoners is een gezonde leefomgeving een belangrijk onderwerp. Onze inwoners willen weten welke
effecten de nieuwe energiebronnen (o.a. windturbines, biomassa, zonneparken, netwerktechnologie) op
hun gezondheid hebben. Deze vragen horen wij ook in overleggen met onze inwoners.
Afgelopen jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen onze gemeente en uw organisatie over de
gezondheidseffecten van windturbines. In de gezondheidsmonitorvolwassenen en ouderen 2020 wordt

een steekproefophoging meegenomen mbt de effecten van de windturbines in alle CBS wijken van onze
gemeente. In breder verband zouden wij de uitkomsten van deze steekproef willen bespreken.
Programma Bevorderen
Gezonde leefstijl
Bij de ontwikkelingen en ambities voor 2021 wordt in uw Kaderbrief ook het project ‘Aan de slag met
preventie’ genoemd. U sluit hierin, Drenthe breed, aan bij het terugdringen van onder meer:
overgewicht, armoede, roken en problematisch alcoholgebruik. Wij verwachten van de GGD niet alleen
een adviserende maar ook een verbindende rol heeft o.a. naar de VDG themagroep: Gezamenlijke
Preventie. Versnippering moet worden tegen gegaan. Naast informeren en adviseren is kennisdelen mbt
effectieve interventies op het terrein van preventie belangrijk. Hierin moet de GGD een belangrijke
voortrekkersrol vervullen. In ons stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ wordt extra ingezet op
preventie en vroeg signalering.
Gezondheidsbeleid
Na het verschijnen van de landelijke gezondheidsnota in 2020 gaan wij er van uit dat u met een ‘eigen’
GGD Drenthe gezondheidsnota komt als vervolg op uw beleidsnotitie ‘Samenwerken aan Gezondheid
2017-2020’. Naast herijking kunnen ook een aantal specifieke onderwerpen voor Drenthe worden
opgenomen. Graag denken wij hierin verder met u mee.
Programma Jeugd
Veilig Thuis
Voor wat betreft de additionele taak Veilig Thuis Drenthe (VTD) hebben wij in de voorgaande jaren
meermalen opmerkingen geplaatst. Nog steeds is het meerjarig financiële perspectief van VTD voor ons
niet duidelijk. VTD maakt door de invoering van de nieuwe meldcode vanaf 2019 een groei door van
meer meldingen en adviesaanvragen. Vanuit het Rijk wordt dit onvoldoende gecompenseerd. De
gemeentelijke bijdrage voor VTD blijft een belangrijk aandachtspunt. In hoeverre er een
weerstandsvermogen moet worden ingesteld voor VTD is onduidelijk. Een goede onderbouwing hiervoor
mist in de Kaderbrief. Wij verwachten bij de begroting 2021 meer helderheid hierover.
Wij hopen u met deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd. Uw reactie zien wij graag
binnenkort tegemoet.
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