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deelnemen in een coöperatie

Geachte raad,
De GGD Hart voor Brabant wil deelnemen in een coöperatie. We lichten dit hieronder toe.
Graag ontvangen wij uw reactie op ons voorgenomen besluit voor 15 maart.
Betrokken in het sociaal domein
De GGD Hart voor Brabant richt zich op preventie (voorkomen is beter dan genezen) en op positieve
gezondheid (eigen regie van de inwoner). Gemeenten willen gezondheidsrisico’s preventief aanpakken
om een actieve participatie van hun inwoners te bevorderen. Daarom neemt de GGD deel in sociale
wijkteams, basisteams jeugd en gezin, centra voor jeugd en gezin, etc.
In de gemeente Tilburg is die deelname al enkele jaren zeer intensief. De samenwerkende partners
willen nu een coöperatie oprichten, waarvan ook de GGD deel uitmaakt. De gemeenschappelijke
regeling voor de GGD maakt deze deelname mogelijk.
De partners en de gemeente vinden een coöperatie het meest geschikt voor deze samenwerking: de
Coöperatie Toegang Tilburg UA, met de volgende partners: MEE en het Instituut voor Maatschappelijk
Werk (private partijen) en de gemeente Tilburg en de GGD (publieke partijen).
Voor de GGD gaat het hierbij over de plustaken die we hiervoor uitvoeren: taken boven of buiten ons
basispakket, die de gemeente apart betaalt, boven de reguliere gemeentelijke bijdrage. De wettelijke
basistaken (hier: vooral jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering) blijven lopen via de sturing
in de gemeenschappelijke regeling (begroting en jaarstukken GGD).
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Overwegingen
Wij formuleerden enkele uitgangspunten voor het deelnemen (door de GGD) in coöperaties in het
sociaal domein. Dat zijn – in hoofdlijn – deze uitgangspunten:
1. Samenwerking draagt bij aan het versterken van de inhoudelijke ketens.
2. Het deelnemen vormt geen belemmering voor de GGD en de gemeenten.
De Tilburgse coöperatie voldoet aan deze uitgangspunten; zie hiervoor ook bijlage 1.
Mogelijkheid tot reageren
In de vergadering van 5 april leggen wij aan ons algemeen bestuur het voorstel voor om deel te
nemen in deze coöperatie, zie de bijlage 1 bij deze brief. Zo’n besluit kan het algemeen bestuur pas
nemen nadat de raden van de gemeenten die deelnemen in onze GGD daarover hun wensen en
bedenkingen kenbaar hebben kunnen maken. Bij deze nodigen wij u uit om die reactie te geven.
Voor een nadere toelichting kunt u zich wenden tot B. Rikken, sectormanager, b.rikken@ggdhvb.nl of
0800 368 6014.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

Karin van Esch
directeur publieke gezondheid

bijlagen:
1. Deelnemen in een coöperatie – conceptvoorblad algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant.
2. Conceptstatuten Coöperatie Toegang Tilburg UA.
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