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 Jaap Koopman, Directeur Publieke Gezondheid sinds 19 april jl. 

Even voorstellen 
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Van/voor de 10 gemeenten in de regio Groningen

De regio moet een GGD in stand houden door middel van een gemeenschappelijke regeling (Wet 
publieke gezondheid)

Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg  (GR PG&Z)
 Algemeen Bestuur (10 wethouders)
 Dagelijks Bestuur (maximaal 5 wethouders)

Directeur Publieke Gezondheid, adviseur van twee besturen:
 PG&Z (Publieke Gezondheid)
 Veiligheidsregio (GHOR)

Ca. 430 medewerkers in dienst en ca. 300 medewerkers werkzaam voor COVID-team 

GGD Groningen 
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 AB/AB-lid geeft college(s)/ raad ongevraagd en gevraagd informatie 
 Raad formele rol bij 

▸ Ontwerpbegroting (zienswijze) 
▸ Actualisatie begroting als het effect heeft op de inwonerbijdrage 

(zienswijze)

Per 1 juli jl. wijzigingswet gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Een aantal 
wijzigingen is direct in werking getreden, zoals wijziging termijnen begrotingscyclus, 
zienswijze raad bij treffen regeling. 
Voor een aantal wijzingen twee jaar de tijd om daarin te voorzien in de gemeenschappelijke 
regeling. 

Rol Raad 
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 Kerntaken: bewaken, bevorderen en beschermen van gezondheid van 
alle inwoners

 Collectief door de overheid georganiseerd: 25 Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD’en) in NL

 Taken vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg)

 Focus op collectieve preventie en selectieve preventie (zoals: JGZ, 
infectieziekten, medische milieukunde, seksuele gezondheid)

Publieke gezondheid en preventie
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Wet publieke gezondheid (Wpg)
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GGD Groningen: een brede kijk op gezondheid
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Wettelijke taken (Wet publieke gezondheid)
Wettelijke taken die verplicht belegd zijn bij de GGD
Epidemiologie Infectieziektebestrijding
Advisering Publieke Gezondheid Medische Milieukunde
Gezondheidsbevordering Tuberculosebestrijding
Seksuele gezondheid GGD als crisisdienst
Inspectie kinderopvang

Wettelijke taken, niet verplicht uitgevoerd door de GGD
Jeugdgezondheidszorg (basistaken) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Zorg voor Jeugd Forensische geneeskunde 
Rijksvaccinatieprogramma

Taken voor derden
Taken op basis van overeenkomsten met andere instanties zoals provincie, politie, RIVM, COA etc. 
Bijvoorbeeld de arrestantenzorg, publieke gezondheid asielzoekers.

Taken GGD Groningen
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Beleidskeuze gemeente (facultatieve taken) 
Voor deze taken worden rechtstreeks opdrachten verstrekt aan GGD Groningen 

Facultatieve taken t.b.v. gemeente Midden-Groningen:
Preventieve Logopedie 
Stevig Ouderschap
Voorzorg
Nu Niet Zwanger
Jeugdarts verzuim voortgezet onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Kansrijke Start
SI Indicaties

Taken GGD (vervolg)
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GGD Groningen in cijfers: 2021
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GGD Groningen in cijfers: 2021 (vervolg)

Online communicatie: 
Social media: 19.254 volgers en 23.560 berichten webcare.
In 2021 werden onze berichten maar liefst 3,5 miljoen keer bekeken.

Wet Verplichte GGZ
Verkennend Onderzoek (VO)
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Actueel: Covid

https://www.youtube.com/watch?v=gJ9pj_kjsAA

https://www.youtube.com/watch?v=gJ9pj_kjsAA
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 Sinds maart 2020 bestrijding A-infectieziekte o.l.v. minister VWS
 COVID-unit: momenteel 300 medewerkers werkzaam
 Najaarsvaccinatiecampagne van start op 19 september
 Medewerkers multi skilled opgeleid
 Voorbereiding najaar ‘snotterseizoen’
 Meerkosten worden vergoed door het ministerie van VWS

Actueel: Covid
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 Advies over bouw & inrichting en hygiëne & infectiepreventie
 Infectieziekten
 COVID-19
 Rijksvaccinatieprogramma
 Publieke zorg- en informatiekaart processen (zorgpaden)
 Jeugdgezondheidszorg

 Kinderen en jeugdigen in beeld 
 Screening en vaccinatie - Rijksvaccinatieprogramma

Actueel: Vluchtelingen, Oekraïense 
ontheemden, statushouders
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 Ambities opgenomen t.a.v. de volgende thema’s: 
 Langer gezond leven in Groningen
 Gezonde en veilige leefomgeving
 Ontwikkelen van een regionale preventie-infrastructuur
 Robuuste infectieziektebestrijding en –preventie

 Claim GGD GHOR NL bij informateur: versterking 
infectieziektebestrijding, JGZ, informatievoorziening en landelijke 
crisisorganisatie (600 miljoen euro structureel, in de vorm van 
doeluitkering)- 20 september (Prinsjesdag) bekendmaking

 Integrale discussie definitieve Meerjarenagenda PG met nieuw bestuur
 Consolidatie, groei of verdergaande krimp? 

Contouren Meerjarenagenda Publieke 
Gezondheid 2022-2025
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Vragen/opmerkingen? 
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