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Gevraagd besluit
Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
•

de opzet van de Bestuursconferentie 5 oktober 2022 te bespreken

Toelichting
Op woensdag 5 oktober 2022 vindt de jaarlijkse bestuursconferentie plaats op het
landgoed Oostbroek in De Bilt. Het voorstel is de conferentie te benutten voor een nadere
kennismaking met de AB-leden onderling en GGDrU plus bouwstenen te leggen voor de
op te stellen bestuursagenda 2023-2027.
De afgelopen bestuursconferentie in 2021 had als belangrijkste focus te komen tot een
gedragen advies van het huidige bestuur aan het nieuwe bestuur. Dit heeft geresulteerd
in een overdrachtsdocument.
Doel van de bestuursconferentie
Een eerste doel van de bestuursconferentie is verbinding te maken tussen de ambities
van de verschillende bestuurders en de meerwaarde die GGDrU kan realiseren. Een
tweede doel is commitment te creëren op de bouwstenen/ambities voor de
bestuursagenda 2023-2027.
Opzet ochtend
We stellen voor met name het ochtendgedeelte in het teken te stellen van een nadere
kennismaking met elkaar en ontwikkelingen te schetsen op het gebied van publieke
gezondheid en de organisatie van GGDrU. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
interactieve werkvormen om alle bestuurders op een goede manier mee te nemen en
voldoende dynamiek in het programma te houden.
Opzet middag
Voor de middag wordt voorgesteld aandacht te geven aan een verkenning van onderlinge
overeenkomsten in ambities, kansen en de meerwaarde van GGDrU hierin voor de
komende bestuursperiode. Deze verkenning doen we aan de hand van de pijlers zoals in
het overdrachtsdossier aan het nieuwe bestuur is meegegeven:
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-

Kansrijk opgroeien
Gezonde leefomgeving
Langer gelukkig en gezond zelfstandig
Regionale samenwerking

Dit als opmaat naar een nieuwe bestuursagenda die eind 2022/begin 2023 ter
vaststelling zal worden voorgelegd aan het DB/AB.

Financiële consequenties
geen
Verdere behandeling
De uitkomsten van de bestuursconferentie worden verwerkt in een concept
bestuursagenda 2023-2027. Een wrap-up van de bestuursconferentie en de
geformuleerde bouwstenen worden voorgelegd in de AB-vergadering van 2 november
2022. Een concept bestuursagenda wordt in de AB-vergadering van 7 december 2022
voorgelegd. Vervolgens wordt de definitieve bestuursagenda ter besluitvorming
voorgelegd in de AB-vergadering van 25 januari 2023.
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