
                                                                              
MOTIE  

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 14-96 / agendapunt 18 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 7 juli 2014 

 

 

Onderwerp: Kadernota Publieke Gezondheid 2015-2018 GGD Zeeland  

 

 

De raad, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat  

- van de GGD verwacht wordt dat deze zijn publieke gezondheidstaken voor de gemeenten goed aan 

laat sluiten op de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in het sociaal domein krijgen door de 

decentralisatie van rijkstaken. 

- de keuzes die in de ombuigingen gemaakt dreigen te worden veel te veel ten koste lijken te gaan van 

de uitvoering van de preventieve taken van de GGD én sluiting van consultatiebureaus tot gevolg 

hebben. 

 

van oordeel dat  

- de focus op preventie een kerntaak van de GGD is die ook ná 1 januari 2015 van vitaal belang is in 

de relatie met de taken die binnen Walcheren voor Elkaar worden opgepakt, omdat daarmee laag-

drempelige signalering en preventieve hulp mogelijk wordt gemaakt. 

- de transformatie van de GGD Zeeland voor onze gemeente naadloos moet aansluiten op de uit-

gangspunten die vanuit de pentekening worden nagestreefd. 

- van de belofte van de GGD om de vervolgstappen in de transformatie ‘in samenspraak met gemeen-

ten’ te zetten op dit moment nog onvoldoende sprake is geweest en àlle op dit terrein werkzame par-

tijen gezamenlijke moeten optrekken om tot een zorgvuldige herinrichting van het sociaal domein te 

komen. 

  

 

Draagt het college op: 

- om zich via de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur sterk te maken voor het niet laten ver-

dwijnen van consultatiebureaus op Walcheren  

- de komende periode nadrukkelijk vinger aan de pols te houden bij het op een Walcherse manier af-

stemmen van de transformatie 

- te sturen op het invullen van de belofte van de GGD om samen invulling te geven aan de transforma-

tie van het sociale domein 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 



 

CDA                                       PvdA                                 LPM,         

Krijnie Hoek                          Jeroen Louws                    Ed de Graaf          

 

 

 


