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GGD-beleidsvisie en -kadernota

Geachte raad,
Geacht college,
Hierbij bieden wij u twee beleidsstukken aan van de GGD Hart voor Brabant, met het verzoek om
daarover uw zienswijze te geven. Op basis van de reacties uit de gemeenten stelt ons algemeen
bestuur deze stukken dan vast. Het gaat om de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2020.
Beleidsvisie 2019-2023
Twee jaar geleden stelde het GGD-bestuur de beleidsvisie 2017-2021 vast, na consultatie van de
raden. Vanwege de verkiezingen leek het ons goed om deze visie te actualiseren, waarna zij beter
aansluit bij de raadsperiode 2018-2022. We legden ons bestuur eerst een overzicht voor van de
ontwikkelingen sinds 2017, voor de geïnteresseerden: zie bijlage 3. De conclusie was: de meeste
punten in de geldende beleidsvisie zijn nog relevant en we passen de nieuwe beleidsvisie hierop aan.
De visie die we nu aan u voorleggen komt dan ook op veel punten overeen met de vorige:
-

een missie en visie die uitgaat van het begrip positieve gezondheid;

-

dezelfde (wettelijke) taken, in de thema’s: Preventie, Gezonde omgeving en Inzicht;

-

dezelfde beloften: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen.

Aanpassingen waren er ook:
-

het opzetten van programma’s voor de grote veranderingen waar de GGD op wil inspelen;

-

het actualiseren van de ambities in de beleidsvisie 2017-2021: daarvan hebben we er al een
aantal bereikt (zie ook het voorwoord);

-

het beter structuren van die ambities.

Graag horen wij uw zienswijze op dit stuk: zitten we op de goede weg? Hebben we als gemeentelijke
gezondheidsdienst de prioriteiten te pakken die ook de uwe zijn?
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Na het vaststellen van de beleidsvisie door het GGD-bestuur is die visie de basis voor de kadernota’s
en begroting die volgen; daar vindt u dan de concrete uitwerking, die u voor uw gemeente verder
passend kunt maken door het aanbrengen van uw lokale accenten in het GGD-basispakket.
Kadernota 2020
In de kadernota werken we de ambities van de beleidsvisie uit voor het eerste jaar, aan de hand van
de drie thema’s Preventie, Gezonde omgeving en Inzicht. Daarnaast vindt u er de prognose voor de
gemeentelijke bijdrage voor 2020. Graag horen wij de zienswijze van de raad op onze kadernota.
Een aantal raden verzocht ons om de kadernota aan te bieden voor de Kerst. Dit jaar lukte dat niet
omdat we de nieuwe beleidsvisie en de kadernota gelijktijdig wilden aanbieden. Maar volgend jaar is
een eerder moment wel mogelijk.
Maakt uw planning het niet mogelijk om uw zienswijze te geven vóór eind maart, dan geven wij de
raad in overweging om het college te vragen om alvast zijn zienswijze te geven, bijvoorbeeld op basis
van het advies van de commissie.
Graag geven we in uw commissie of raad een toelichting op beleidsvisie en kadernota. Heeft u daarvoor
belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan R. van Kessel, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6009.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

K. van Esch,
directeur publieke gezondheid
bijlagen (alleen verstuurd per e-mail):
1. Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant.
2. Mensen gezonde kansen bieden - Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant.
3. Actualisatie beleidsvisie 2017-2021.
cc.:

-

de griffier (per e-mail);

-

de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail).
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