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Lokaal maatwerk en intensieve samenwerking
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten.
De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim
820.000 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland. De gezondheid van alle inwoners staat centraal.
Wij gaan uit van de visie op Positieve Gezondheid: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven."
Wij houden de gezondheid van alle inwoners in de gaten. We moedigen gezond gedrag aan en we beschermen
tegen besmettelijke ziektes. Daarvoor werken we intensief samen met gemeenten, onze lokale partners en met de
inwoners van de regio. Samen bouwen we aan een gezonde gemeente.

Wat kunt u bijvoorbeeld verwachten van uw GGD?
Gezondheidsprogramma’s

Informatie
en advies

Toezicht

Veiligheid

om inwoners te informeren
en te ondersteunen om
gezond te blijven en
gezonder te worden.

over de gezondheid en het
welbevinden van de inwoners
en over behaalde resultaten.
We adviseren over concrete
acties. Op basis hiervan kunt
u keuzes maken.

op de pedagogische en
hygiënische kwaliteit van
bijvoorbeeld kindercentra en
tattoo- en piercingshops.

om inwoners en
organisaties/overheden bij
een crisis te ondersteunen in
het beperken van schade of
herstellen van hun
levenskwaliteit.

Wat betekent dit voor uw gemeente?
Wij bieden u vanzelfsprekend het basistakenpakket. Daarnaast kunt u voor aanvullende activiteiten
bij ons terecht. Over de diensten die u van ons afneemt, maken we samen afspraken.
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Duidelijke indeling GGD-taken
in het ABCD-model (z.o.z.)

Samenwerken met
lokale partners

Maatwerk per
gemeente

Benieuwd naar wat de GGD doet?
ggdnog.nl/
nieuwsbrief

Bekijk onze korte film en krijg
een ruime blik op het werk van
GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Of kijk eens op onze website:
www.ggdnog.nl. Daar vindt u
ook ons jaarverslag.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van GGD Noord- en Oost-Gelderland?
Abonneer u op de digitale nieuwsbrief.

Wat zijn de taken in het ABCD-model en welke keuzes kunt u maken?
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Wettelijke GGD-taken die wij
voor gemeenten uitvoeren

€
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€
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Toezicht op kinderopvang op basis van de
Wet kinderopvang

€ Financiering Jeugdgezondheidszorg: inwonerbijdrage.
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Financiering: tarief.

• Activiteiten voor maatschappelijke zorg:
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en vangnet informatie en
advies op basis van de WMO 2015.

Financiering: gemeentelijke inwonerbijdrage.

Autonome gemeentelijke taken

Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

Onze adviseurs of managers vertellen u graag meer.

Wettelijke gemeentelijke taken,
op basis van subsidiëring en/of dienstverleningsovereenkomsten
U kunt de GGD deze taken laten uitvoeren. Elke
gemeente beslist dit zelf. Gemeenten kunnen
hierbij ook samenwerken.

GGD-taak in de Wet veiligheidsregio’s

Op dit moment vallen hieronder:
• (Extra) Onderzoek door Academische Werkplaats
AGORA. Dit is een samenwerking tussen GGD
Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen
Universiteit.
• (Extra) Onderzoek en advies door ons
Evaluatiebureau Publieke gezondheid.

Wettelijke gemeentelijke taak,
vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling
U kunt de GGD deze taak laten uitvoeren.
Dit hebben gemeenten voor Jeugdgezondheid (JG)
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Wij
sluiten aan bij de wensen van de gemeenten, binnen
het wettelijk basistakenpakket. Binnen jeugdgezondheid werken wij nauw samen met de partners in uw
gemeente. JG kan deel uitmaken van het lokale team
dat bij u werkzaam is voor jeugd, of breed voor het
sociaal domein.

Financiering: gemeentelijke inwonerbijdrage.

U kunt deze taken uitvoeren en u kunt de GGD
deze taken laten uitvoeren.

€
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De kerntaken uit de Wet publieke gezondheid

• Infectieziektebestrijding
• Medische milieukunde
• Technische hygiënezorg
• Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen
• Beleidsadvisering Jeugdgezondheidszorg
• Onderzoek gezondheidssituatie bevolking
• Beleidsadvisering
• Preventieprogramma’s en
gezondheidsbevordering
• Preventieve ouderengezondheidszorg
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• Preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet.
• Lijkschouw op basis van de Wet op de lijkbezorging
€ Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.
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Externe taken
De GGD verzorgt deze taken in opdracht van
derden, bijvoorbeeld Rijk, politie of burgers.
Voorbeelden: Rijksvaccinatieprogramma (m.i.v.
01-01-2019 B1-taak), arrestantenzorg, reizigersadvies en –vaccinatie, vergunningen tattooshops,
publieke gezondheidszorg asielzoekers en statushouders, aanvullende seksuele gezondheidszorg.

€ Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.

