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Aan de gemeenten van Zuid-Limburg 

T.a.v. de Raad 

Datum 10 oktober 2022 Ons kenrerk Doorkiesnr. 088-8805382 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Uwkenmerk - Bijlage(n) - 

Meerjarenperspectief 

(geanonimiseerd)

GGDZL 2024 - 2027 

Geachte raadsleden, 

De huidige beleidsperiode van de GGD ZL (2020 - 2023) heeft nog ruim een jaar te gaan, 

maar we kunnen nu al stellen dat de wereld in zeer korte tijd ingrijpend is veranderd. Covid, 

de stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne, een afnemend vertrouwen in de overheid en 

maatschappelijke onrust. Het zijn ontwrichtende ontwikkelingen die de maatschappij ingrijpend 

hebben beïnvloed, die burgers persoonlijk raken én die impact hebben op het werk van de 

GGD. 

In juli 2023 stelt het Algemeen Bestuur, nadat u uw zienswijze kenbaar hebt kunnen maken, 

een nieuw meerjarenperspectief (inclusief meerjarenbegroting) GGD Zuid Limburg 

2024 - 2027 vast. Wij stellen u in deze raadsinformatiebrief graag tijdig op de hoogte van 

onze aanpak. 

Gezondheidsachterstanden onverminderd groot 

De GGD ZL staat ten dienste van de regio Zuid-Limburg, waar de gezondheidsachterstanden, 

uitvergroot door corona, onverminderd groot zijn. Ook de komende beleidsperiode blijven we 

ons samen met gemeenten en andere partners inzetten voor een gezond Zuid-Limburg. 

Trendbreuk, een gezonde leefomgeving, infectieziektebestrijding & pandemische paraatheid en 

versteviging van de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg zijn cruciale thema's voor de 

toekomstagenda van de GGD. 

Maar er zijn ook uitdagingen zoals de arbeidsmarktproblematiek, technologische 

ontwikkelingen en digitalisering. Die dwingen tot scherpe keuzes. 
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Op 1 april 2023 wordt het nieuwe meerjarenperspectief voor zienswijze aan u voorgelegd. U 

kunt (conform termijnen WGR) tot 1 juli 2023 uw zienswijze kenbaar maken. 

In het nieuwe meerjarenperspectief 2024 - 2027 bouwt het (nieuwe) Algemeen/Dagelijks 

Bestuur onder andere voort op ambities en afspraken die in de vorige bestuursperiode zijn 

gemaakt en in de afgelopen jaren met gemeenteraden zijn besproken. Het wordt een doorkijk 

met haalbare ambities, geplaatst in een realistisch financieel kader. Om die belofte gestand te 

doen, gaan we komende maanden in gesprek met bestuurders, met u als raadsleden én met 

ketenpartners. 

Webinars 

Om u als raads- en commissieleden voorafgaand aan het zienswijzetraject goed te informeren 

over de dienstverlening van de GGD vinden er twee (verschillende) webinars plaats. In deze 

digitale bijeenkomsten hoort u welke ontwikkelingen er in de afgelopen jaren hebben 

plaatsgevonden en wat inwoners in uw gemeente daarvan kunnen merken. Ook wordt u 

geïnformeerd over afspraken die in de vorige bestuursperiode zijn gemaakt en welke ambities 

hieraan ten grondslag liggen. 

De data in onderstaande vooraankondiging zijn reeds bekend bij uw griffie. Voor beide 

webinars ontvangt u tijdig een definitieve uitnodiging en programma. 

  

Vooraankondiging webinars Meerjarenperspectief 2024 — 2027 

Voor raads- en commissieleden 

Dinsdag 29 november 2022 — 19.00 uur tot 20.00 uur 

- Trendbreuk 

- Gezonde leefomgeving 

  

Dinsdag 31 januari 2023 - 19.00 uur tot 20.00 uur 

- Jeugdgezondheidszorg 

- Veilig Thuis 
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Raadsconferentie 

Begin 2023 (datum volgt via de griffie) vindt een raadsconferentie plaats waarbij niet alleen 

raads- en commissieleden, maar ook wethouders, ambtenaren en ketenpartners worden 

uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de speerpunten en ambities van het 

nieuwe meerjarenperspectief 2024-2027. 

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg Ambtelijk secretaris 
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