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Gezondheid gaat verder

Actie:

zienswijze

kadernota 2017

raad

Geachte raad,

Hierbij

sturen

2017 toe, met daarin onze voornemens

wij u onze kadernota

In deze nota sluiten we aan bij conceptbeleidsvisie

Hieronder

die we in november

voor de begroting

naar de gemeenten

schetsen wij de relatie tussen beide stukken en doen we suggesties

ì

2017.

stuurden.

voor de bespreking van

de kadernota.

Beleidsvisie
tijd vroegen

In de afgelopen
sturen

gemeenten

ons om de raden de mogelijkheden

op (het beleid van) onze gemeenschappelijke
De GGD gaat

beleidsvisie 2017-2021

stuurden. We deden daarbij

besteden aan de doelstellingen

die we in november

daarvan is de
naar het college

om deze visie met u te bespreken en daarbij ook aandacht te

van de GGD die u het belangrijkste

Op basis van de reacties vanuit de gemeenten

Vooruitlopend

Een van de resultaten

voor gezondheid,

verder

de suggestie

regeling.

te geven om actief te

daarop leverde zij ook inspiratie

vindt.

stelt het algemeen bestuur de beleidsvisie vast in juli.
op voor de kadernota

2017 Gezondheid gaat verder.

Kadernota
beschrijven

we ons inhoudelijk

en activiteiten

komen terug in de begroting

elke gemeente

afzonderlijk

en financieel beleid voor 2017. De concrete

2017 (april)

en in de gesprekken

die de GGD voert met

(najaar).

We sturen u onze kadernota al vroeg toe, zodat u in de komende tijd daarover uw zienswijze
geven. Als het algemeen

vaststelt

(begin april),

GGD Hart voor Brabant
Postbus
5003 DA Tilburg
0900 463 64 43

3o24

prestaties

bestuur van de GGD die zienswijze

werkt die door in onze ontwerpbegroting

info@9gdhvb

nl

kunt

kan meenemen wanneer hij de nota
200.000 04 20 5

In de kadernota

2017.
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De begroting

sturen

Gezondheid

we u toe voor 15 april, zodat u daarover in mei/juni

bestuur van de GGD stelt zijn begroting

algemeen

van de begroting

daarna begin juli vast.
dan geven we u

li

li

l

of raad alleen de kadernota te bespreken en de verdere afhandeling

om in uw commissie

in overweging

kunt geven. Het

uw zienswijze

eind juni overlegt over onze begroting,

Laat uw eigen planning het niet toe dat u

telt!

El

l

op te dragen aan uw college.

i
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Toelichting
Graag geven we in uw commissie

of raad een toelichting

op onze kadernota, desgewenst

met de beleidsvisie.

We kunnen dan ook een korte presentatie

Heeft uw gemeente

belangstelling

aan

i

voor een toelichting

van Kessel, directiesecretaris,

ig

geven over het werk van de GGD.

of een presentatie,

r.van.kessel@ggdhvb.nl

in combinatie

dan kunt u dat doorgeven

of O88 368 6009.

Hoogachtend,
bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

het dagelijks

namens deze,

i

il

van Esch,

directeur publieke gezondheidszorg

Gezondheid gaat verder

kadernota

2017 GGD Hart voor Brabant (per e-mail)

de colleges van B&W/ambtenaren volksgezondheid
de griffiers

(per e-mail);

(per e-mail).
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