Kadernota 2020 - zienswijzen gemeenten1
gemeente

zienswijze, samengevat2

Bernheze, commissie

Positieve zienswijze op de kadernota 2020.

Boekel, raad

Stemt in met de kadernota 2020.

Boxmeer, raad

Stemt in met de kadernota 2020; geen aanleiding voor opmerkingen.

Boxtel, raad

In de kadernota 2020 staat alle noodzakelijke informatie en deze sluit
voldoende aan bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. We krijgen
hiermee een goed beeld van uw plannen en doorkijk voor de komende
periode. Belangrijke speerpunten voor ons daarbij zijn meer aandacht voor
preventie en het bevorderen van een gezonde leefomgeving, waarbij er
voldoende ruimte is voor lokale invulling en de burger met zijn eigen kracht
en verantwoordelijkheid centraal staat.

Cuijk, commissie

Positieve zienswijze over de kadernota 2020.

Dongen, raad

Dient geen zienswijze in.

Gilze en Rijen, raad

Stemt in met de kadernota 2020 en de prognose voor de gemeentelijke
bijdrage.

Goirle, raad

Positieve zienswijze op de kadernota 2020.

Grave, raad

Positieve zienswijze op de kadernota 2020.

Haaren, raad

Onderschrijft de kadernota. Zeer tevreden over de wijze waarop de GGD
interactief met de gemeenten opereert en rekening houdt met de wensen van
de gemeente Haaren.

Heusden, raad

Stemt in met de totale inwonerbijdrage in de kadernota 2020, maar de
indexering moet niet alleen ten goede komen van het uniform deel van het
basispakket, maar ook van het aandeel lokaal accent.

Hilvarenbeek, college

Geen belangrijke consequenties die vragen om zienswijzen van de raad.

Landerd, raad

Positieve zienswijze op de inhoudelijke koers van de kadernota en op de
prognose voor de gemeentelijke bijdrage.

Loon op Zand, raad

Dient geen zienswijze in over de inhoudelijke koers van de kadernota, maar
wel over de wijze van indexering van het basispakket. Verzoek om deze aan
te passen zodat die ook ten goede komt van het deel voor de lokale accenten.

Meierijstad, raad

1
2

Dient geen zienswijze in.

Ontvangen tot en met 2 april 2019.
Zienswijze van de raad of zienswijze van het college van B&W als de GGD (nog) geen zienswijze van de college ontving.

Mill en Sint Hubert, raad

Positieve zienswijze over de kadernota 2020.

Oisterwijk, raad

Stemt in met/geeft een positieve zienswijze op de inhoudelijke koers van de
kadernota 2020. Stemt in met de prognose voor de gemeentelijke bijdrage.

Oss, raad

Stemt in met de kadernota 2020.

’s-Hertogenbosch, raad

In de kadernota 2020 staat alle noodzakelijke informatie en ze sluit voldoende
aan bij de ontwikkelingen. We krijgen hiermee een goed beeld van uw plannen.
Belangrijke speerpunten voor ons zijn meer aandacht voor preventie en het
bevorderen van een gezonde leefomgeving, waarbij er voldoende ruimte is
voor lokale invulling en waarbij u rekening houdt met de gezondheidsverschillen tussen wijken en buurten.

Sint Anthonis, raad

Stemt in met de kadernota 2020.

Sint-Michielsgestel, raad

De kadernota 2020 sluit voldoende aan bij landelijke, regionale en lokale
ontwikkelingen. We krijgen hiermee een goed beeld van uw plannen en
doorkijk voor de komende periode. Belangrijke speerpunten voor ons zijn
meer aandacht voor preventie en het bevorderen van een gezonde
leefomgeving, waarbij er voldoende ruimte is voor lokale invulling en waarin
de eigen kracht van de burger wordt versterkt.

Tilburg, raad

Dient geen zienswijze in op de kadernota 2020 en de prognose voor de
gemeentelijke bijdrage.

Uden, raad

Complimenten voor de regionale sessies met raadsleden: zeer zinvol. Verder:
een positieve zienswijze op de kadernota 2020. Deze sluit goed aan bij ons
beleid en de doelen die we daarmee willen behalen. Ook sluit de kadernota
goed aan op het Nationaal Preventieakkoord. Gemeenten en GGD zijn immers
een belangrijke speler in de uitvoering van dit akkoord; de kadernota biedt
ons de ruimte om een lokaal passende vertaling te maken.

Vught, raad

De kadernota 2020 geeft voldoende beeld van uw plannen. Missies en thema’s
als positieve gezondheid, preventie en inzicht (actuele gezondheidsinformatie)
sluiten uitstekend aan op de thema’s en wensen die er in Vught leven.
Op een aantal punten zouden de stukken iets concreter mogen zijn. Wat gaat
de GGD concreet doen aan “multichannel klantbeleving”?
Samengevat: wij vinden dat u de juiste prioriteiten ‘te pakken’ heeft en
vragen u om in toekomstige kadernota’s de aandachtspunten/ambities zoveel
mogelijk te concretiseren.

Waalwijk, raad

Positieve zienswijze bij de inhoudelijke koers van de kadernota 2020 en bij de
prognose voor de gemeentelijke bijdrage.

