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Geachte raadsleden, 
 

Op 1 juli jl. is het document ‘GGD 3.0: koers voor de toekomst’ vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

van de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR). Via deze brief informeren wij u over de inhoud van het 

koersdocument zoals verzocht in de ingediende zienswijze op de begroting van de GGD-RR voor 2022. 

 
Inhoud koersdocument GGD 3.0 

De komst van corona in 2020 heeft ertoe geleid dat het regionale en nationale krachtenveld rondom 

publieke gezondheid evenals de rol van de GGD significant is veranderd. De strategie zoals beschreven 

in het koersdocument GGD 3.0 is gebaseerd op de geleerde lessen van de coronacrisis, de huidige taken 

van de GGD-RR, het visietraject GGD 2.0 alsmede de trends en ontwikkelingen richting de toekomst.  

 

Naast de klassieke beschermende taken wil de GGD-RR zich in de toekomst meer richten op de 

gezondheidsbevordering van de inwoners in de regio, waarbij de positieve benadering van gezondheid 

wordt gehanteerd. Er moet worden gewerkt aan een publieke gezondheidsstructuur die ruimte biedt om in 

te zetten op bescherming, preventie en het stimuleren van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. 

Om dit alles te realiseren is volgens de GGD-RR een slagvaardige, lerende en schaalbare 

crisisorganisatie noodzakelijk voor onder andere de bestrijding van infectieziekten. Een belangrijk 

onderdeel van de algehele strategie is digitalisering. Daarnaast moet ruimte zijn en blijven voor lokaal 

maatwerk en de steeds belangrijker wordende regionale inzet met zorgpartners.  

 
Toelichting totstandkoming  

Tijdens de totstandkoming van de strategie GGD 3.0 zijn medewerkers van de GGD geconsulteerd. Ook 

zijn diverse (externe) stakeholders geïnterviewd die vanuit hun expertise of functie waardevolle bijdragen 

hebben geleverd voor de toekomstvisie. Derhalve zijn er ook individuele interviews afgenomen bij leden 

van het AB GGD-RR. Ook de accounthouders GGD van de regiogemeenten (leden Kernteam GGD) 

hebben input geleverd op de conceptuitwerking middels kleinschalige werksessies. Al deze input is 

verwerkt in het bijgevoegde koersdocument. 



 
 

 
Vervolgproces 
De komende maanden worden met (regionale) partners samenwerkingsafspraken gemaakt en wordt de 

werkagenda op tactisch (hoe) en operationeel (wat) niveau nader uitgewerkt. Ook wordt verder vorm 

gegeven aan de werkagenda en de financiële raming ten behoeve van de meerjarenbegroting 

gemeenschappelijke regeling 2023-2027. 

 

In het najaar 2021 organiseert de GGD-RR voor alle gemeenteraadsleden in de regio een (digitale) 

informatiesessie. Meer informatie over deze informatiesessie volgt zodra datum en tijd bekend zijn. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke   mw. A. Attema 

 

 

 

 

 
Bijlagen: 

1. Koersdocument GGD 3.0 

2. Externe bijlage Koersdocument Context in kaart GGD-RR 

 


