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Oplegnotitie bestuur 
 

 

AGENDAPUNT 2022.12.07    
 

Voorstel voor de vergadering van:   7 december 2022  

 

Onderwerp:   GALA/IZA/WOZO en SPUK   

 

Portefeuillehouder:     Martijn Beek   

 

Indiener:      Carola Koper     

 

Bijlage:   Notitie Samenwerking rond 

GALA/IZA/WOZO en SPUK  

       

 

Gevraagd besluit 

 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

 

1. akkoord te gaan om op regionaal niveau de ontwikkelingen inzichtelijk te maken 

(vanuit de sub-regio’s) ten aanzien van GALA, IZA en SPUK; 

2. akkoord te gaan om vanuit de subregio’s te starten. Praktisch door vanuit het DB 

GGDrU opdracht te geven verbinding te maken met subregio’s, en hierbij te 

ondersteunen vanuit de DB-leden; 

3. GGDrU te vragen informatie en kennis op regionaal niveau inzichtelijk te maken; 

4. GGDrU te vragen, wanneer er meer concrete informatie is over GALA, IZA, WOZO en 

SPUK, een gestructureerd proces te ontwikkelen om gezamenlijk op regionaal niveau 

ontwikkelingen te duiden in het licht van de regionale gezondheidssituatie & 

bestuursagenda en potentiële kansen te identificeren voor samenwerking. Dit in 

nauwe samenwerking met gemeenten en het RIVM (regiobeelden); 

5. Door dit proces iteratief te doorlopen een gedeeld beeld te realiseren over de 

meerwaarde van regionale samenwerking in regio Utrecht. 

Toelichting 

Op het gebied van preventie staat een hoop te gebeuren in de komende jaren. Zowel 

zorgverzekeraars, als VNG en VWS hebben uitgesproken dat er een verschuiving van 

zorg naar preventie moet gaan plaatsvinden: een verschuiving van focus op ziekte naar 

focus op gezondheid. In het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Integraal 

Zorgakkoord (IZA) is verder uitgewerkt hoe dit zou moeten worden vormgegeven. 

Financiering vindt plaats via de Specifieke Uitkering (SPUK). 

In deze akkoorden staat dat er in 2025 afspraken moeten zijn tussen de gemeenten in 

een regio en zorgverzekeraars; hierbij is ook ingegaan op de rol van GGD’en in dit 

proces. 

GGDrU is met 26 gemeenten een relatief grote gezondheidsregio. Binnen deze regio 

wordt ook op subregionaal niveau samengewerkt. Als GGDrU willen we graag samen met 

gemeenten onderzoeken hoe we het beste vorm kunnen geven aan samenwerking in 

onze regio en invulling van de rol van GGDrU hierin. Hiertoe doet GGDrU in voorliggende 

notitie een procesvoorstel. 
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Financiële consequenties 

Deze activiteiten vragen extra inzet van gemeenten en GGDrU. Binnen SPUK is hier ook 

geld voor gereserveerd. Zie hiervoor de bijlage, artikel 16, 17 en 18 SPUK.  

 

Als helder is hoeveel geld op welk moment beschikbaar komt en welke inzet gewenst is, 

komt GGDrU hierover terug bij het bestuur.  

 

Verdere behandeling 

 


