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Onze referentie: 
ParRaad/ U/ 016/ 001 

 

Uw referentie: 

249562 

 

Geachte college, 
 
De Participatieraad heeft kennisgenomen van de ontwerp Kadernota 2017 van de GGD-regio Utrecht, de 
bijbehorende aanbiedingsbrief en uw zienswijze hierop, als vastgelegd in het raadsvoorstel, zaaknummer 249562 
en komt na lezing hiervan tot de volgende opmerkingen c.q. advies. 

De in de Kadernota 2017 geschetste kaders, keuzes, uitgangspunten en meerjarige toekomstvisie getuigt van een 
grote ambitie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, de soliditeit van onderbouwing 
bij beleidsadviezen, het versterken van de monitorfunctie, de transitie tot toezichthouder met een breedspectrum 
en het geven van (meer) ruimte voor lokaal beleid.  
 
Doelstellingen en uitgangspunten die de Participatieraad op zich van harte onderschrijft. Echter, wij vragen ons 
wel af hoe hier binnen de GR-vorm en inhoud aan wordt gegeven. Op dit punt is de Kadernota onduidelijk evenals 
over de financiële consequenties hiervan voor de betrokken 26 gemeenten, inclusief de financiering van de 
bijzondere positie van de gemeente Utrecht.  

Alhoewel wij ons realiseren dat de uitvoering van het geschetste takenpakket voor individuele gemeenten 
nagenoeg onuitvoerbaar is en samenwerking binnen een GR noodzaakt, zijn wij enigszins huiverig voor de 
consequenties hiervan, in bijzonder de negatieve effecten op het democratisch bestel, de invloed en 
besluitvorming binnen de aangesloten gemeenten. De nota wekt de indruk dat er ruimte is voor lokaal beleid, 
maar spreekt gelijktijdig over vrijheid in gebondenheid. 

In uw zienswijze geeft u aan dat het streven naar collectivisering het maken van lokaal specifieke en maatwerk 
afspraken niet in de weg mag staan en dit een belangrijk aandachtspunt voor u is, zonder dit verder concreet te 
benoemen. Om die reden zijn wij nieuwsgierig naar de verdere uitwerking hiervan, in bijzonder naar de afname 
c.q. samenstelling van de pakketten die hiervoor de ruimte bieden, t.w. het intensiveringspakket en het 
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maatwerkpakket. Waar wordt dan aan gedacht en wat betekent dit voor de inwoners van Montfoort/Linschoten? 
In dit verband wijzen wij u bijvoorbeeld op de problematiek OGGZ en de opvang van verwarde personen of de 
extra aandacht voor thuiswonende ouderen en zieken op het gebied van hygiënische zorg. 

Alles overwegende komt de Participatieraad tot het volgende advies: 

 Wij kunnen ons vinden in uw zienswijze als voorgelegd in het raadsvoorstel, de hierin genoemde 
beperkingen, risico's en aandachtspunten; 

 Wij zien uw opmerking over ruimte voor lokaal beleid graag wat concreter uitgewerkt.  
o Waar wordt dan aan gedacht?  
o Welke belangen wilt u voor de gemeente, in bijzonder voor haar inwoners, binnen de GR 

veiligstellen?  

 Wij ondersteunen de oproep om rapportages inzichtelijker te maken en meer SMARTer, met name als het 
gaat om het inzichtelijk maken van de effecten van de beleidsinspanningen en het antwoord geven op de 
volgende vragen:  

o Wat hebben we bereikt?  
o Wat hebben we daarvoor gedaan?  
o Wat heeft dat gekost?  
o Wat betekent dit voor de (betrokken) inwoners van Montfoort/Linschoten? 

Met vriendelijke groeten 

Participatieraad Montfoort 

Kor Schipper 

Voorzitter 


