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Voorstel voor de vergadering van:   het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht  

  

Datum vergadering:     06-07-2022 

  

Onderwerp:  Nader kennismaken met GGD regio Utrecht: 

Vooraankondiging bestuursconferentie 5 

oktober, kennismakingsbijeenkomsten nieuwe 

AB leden en raadsinformatiebijeenkomsten 

  

Portefeuillehouder:     - 

  

Indiener:      Nicolette Rigter 

  

Bijlage:  - 

  

  

Toelichting  

  

Bestuursconferentie 5 oktober a.s.  

Ten minste één maal per vier jaar vindt een bestuursconferentie plaats, waarin de 

speerpunten van de GGDrU voor de komende vier jaar in de bestuursagenda wordt 

vastgelegd. Deze dienen als basis voor de verdere uitwerking van het strategisch 

meerjarenplan. De eerste volgende bestuursconferentie staat gepland op 5 oktober 2022, 

Landgoed Oostbroek in de Bilt. De huidige bestuursagenda heeft een looptijd tot 2023. 

Het is gebruikelijk dat het nieuwe bestuur een nieuwe bestuursagenda vaststelt. De 

bestuursconferentie in het najaar 2022 staat in het teken van het maken van de nieuwe 

bestuursagenda. Rond de zomer ontvangt u een voorstel voor de invulling van deze 

conferentie ter bespreking in het DB en AB.  

 

Kennismakingsbijeenkomsten voor AB leden  

15 juni heeft een eerste kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden voor de AB leden. 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst konden AB leden kennismaken met elkaar en met 

wat GGDrU voor de gemeente doet, en wat dat betekent voor de inwoners 

van  gemeenten en de regio. Op 22 juni staat de volgende bijeenkomst voor de volgende 

groep AB leden gepland. 

Aangezien nog niet alle nieuwe colleges bekend waren op het moment dat de 

bijeenkomsten gepland stonden zal er op woensdag 7 september a.s. nog een 

bijeenkomst worden georganiseerd. Hiervoor zal een uitnodiging worden gestuurd aan de 

AB leden die nog niet bekend waren of niet aanwezig konden zijn op de eerder 

gecommuniceerde data.  

 

Raadsinformatiebijeenkomsten in het najaar  

In het najaar van 2022 organiseert GGDrU drie raadsinformatiebijeenkomsten om de 

nieuwe raden nader kennis te laten maken met de GGD. Tijdens de bijeenkomsten 

kunnen raadsleden kennismaken met de Directeur Publieke Gezondheid, informeren wij 

raadsleden over de diensten van GGDrU en voeren wij samen met raadsleden de dialoog 

over de verbinding tussen GGDrU en de gemeenten. Op interactieve wijze presenteren 

we de verschillende onderdelen van de GGD. Twee bijeenkomsten worden online 

georganiseerd en één bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden. De raden worden via de 

griffies op de hoogte gebracht. Voor de zomer ontvangt iedereen een uitnodiging met 

meer informatie over het programma. De online bijeenkomsten starten om 19.30u en 

duren tot 21.00u. De fysieke bijeenkomst zal tot 21.30u duren (met mogelijkheid tot 

napraten).  


