Kadernota 2022 – zienswijzen gemeenten1
Gemeente

Zienswijze, samengevat2

Bernheze

Positieve zienswijze, met het verzoek om met de begroting
rekenschap te geven van de financiële zware tijden die de
gemeente tegemoet ziet. Het “trap op trap af” -principe is
daarbij wat de gemeente betreft het uitgangspunt.

Boekel

1. De volgende zienswijze te geven op de kadernota 2022
GGD Hart voor Brabant:
a.

In te stemmen met de kadernota 2022 GGD Hart
voor Brabant;

b.

In te stemmen met de hogere inwonersbijdrage;

c.

De wens uit te spreken om de betalingen aan de
GGD over 12 termijnen te spreiden.

Boxmeer

Geen zienswijze.

Boxtel

De gemeenteraad:
•

Spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die de
GGD levert in de coronacrisis en vraagt de GGD zijn
lijn voort te zetten om het reguliere gezondheidswerk
zo min mogelijk te belasten, zodat dit werk doorgang
kan vinden.

•

Vraagt de GGD om in zijn wijkwerk actief in te zetten
op het grootste gezondheidspotentieel in de
aandachtswijken om gezondheidsverschillen zo veel
mogelijk te verkleinen.

•

Vraagt de GGD een verbreding van zijn focus naar
volwassenen en ouderen, niet ten koste te laten gaan
van het creëren van gezondheidskansen voor de
jeugd.

•

Vraagt de GGD om t.b.v. de innovatieve projecten
criteria voor innovatie te benoemen.

Cuijk

Positieve zienswijze

Dongen

De gemeenteraad:
•

Kan instemmen met de inhoudelijke koers van de
Kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant;
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Ontvangen tot 23 maart 2021
Zienswijze van de raad of zienswijze van het college van B&W als de GGD (nog) geen zienswijze van de college ontving
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•

Kan niet stemmen met de voorgenomen indexering
van de inwonerbijdrage 2022 en roept GGD Hart voor
Brabant op om de prijsinflatie binnen de begroting op
te vangen zodat deze niet leidt tot verhoging van de
inwonerbijdrage.

Gilze en Rijen

Commissie:
1. Aangeven geen bezwaar te hebben op de inhoudelijke
koers van de voorjaars/kadernota 2022 van de GGD HvB door
hierop geen zienswijze in te dienen.
2. Aangeven geen bezwaar te hebben op de prognose voor de
gemeentelijke bijdrage GGD Hart voor Brabant voor 2022.

Goirle
Grave

Geen zienswijze.

Heusden

De gemeenteraad stemt in met de kadernota 2022 ‘Preventie,
weerstand, veerkracht’ van de GGD Hart voor Brabant en dit
als zienswijze kenbaar te maken (hamerstuk, 30 maart
2021).

Hilvarenbeek

De gemeenteraad:
Gaat akkoord met de kadernota, dient geen zienswijze in en
brengt complimenten over aan de GGD.

Landerd

Positieve zienswijze.

Loon op Zand

De gemeenteraad:
1. Heeft ingestemd met de inhoudelijke koers van de
kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant
getiteld Preventie, weerstand, veerkracht.
2. De prognose voor de gemeentelijke bijdrage aan de
GGD HvB meeneemt bij de gemeentelijke kadernota
en meerjarenbegroting voor 2022;
3. De kosten voor het extra contactmoment
jeugdgezondheidszorg en de MenACWY-vaccinatie
voor 2021 opneemt in Berap I (dat is onze
bestuursrapportage waarin we financiële afwijkingen
moeten melden) en deze kosten vanaf 2022
structureel te verwerken in de gemeentelijke
meerjarenbegroting.

Meierijstad

College:
Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2022
GGD Hart voor Brabant. Daarnaast besluit het college de
kadernota door te sturen naar de raad met het advies om
geen zienswijze in te dienen.’

Mill en Sint Hubert

Positieve zienswijze.

Oisterwijk

College:
De gemeenteraad van Oisterwijk wil haar waardering
uitspreken over de wijze van aanpak van de coronacrisis door
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de GGD. Verder staat de gemeenteraad positief tegenover de
inhoudelijke koers van de voorjaarsnota / kadernota 2022 en
kan zij zich vinden in de prognose van de gemeentelijke
bijdrage die enkel verhoogt wordt met indexering.
Oss

Unaniem aangenomen.

’s-Hertogenbosch

De gemeenteraad:
•

Spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die de
GGD levert in de coronacrisis en vraagt de GGD zijn
lijn voort te zetten om het reguliere gezondheidswerk
zo min mogelijk te belasten, zodat dit werk doorgang
kan vinden.

•

Vraagt de GGD om in zijn wijkwerk actief in te zetten
op het grootste gezondheidspotentieel in de
aandachtswijken om gezondheidsverschillen zo veel
mogelijk te verkleinen.

•

Vindt het mooi dat de GGD zijn gezondheidswerk wil
verbreden naar volwassenen en ouderen, maar vraagt
de GGD dit niet ten koste te laten gaan van het
creëren van gezondheidskansen voor de jeugd. Ook
voor het verkleinen van gezondheidsverschillen is
juist deze focus op jeugd belangrijk.

•

Verzoekt bij gezondheidsbevordering en leefstijl voor
de diverse doelgroepen naast de genoemde
onderwerpen: roken, voeding en bewegen, alcohol en
depressie nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van
drugs door jongeren.

•

De gemeenteraad heeft het college de opdracht
gegeven een bezuiniging door te voeren op alle
gemeenschappelijke regelingen. Zodra er meer
duidelijkheid bestaat over deze voorgenomen
bezuiniging, gaat de gemeente in gesprek en bekijkt
wat dit betekent voor de dienstverlening van de GGD.

Sint Anthonis

De gemeenteraad:
•

Spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de GGD
in de coronacrisis en toont begrip voor het gegeven
dat de ontwikkelambities van het afgelopen jaar als
ook voor dit jaar fors bijgesteld zijn;

•

Onderschrijft het belang van aandacht voor leefstijl,
preventie en gezondheid en spoort de GGD aan om
zijn goede naamsbekendheid en het vertrouwen dat
het publiek in hem stelt optimaal in te zetten ten
goede van de publieke gezondheid. Zeker ten
behoeve van jongeren en mensen met een lage
sociaal economische status;

3

•

Vraagt net als de nota gezondheidsbeleid 2020-2024
aandacht voor gezondheidsachterstanden bij mensen
met een lage sociaal economische schade, zeker nu er
door aanhoudende coronamaatregelen nog grotere
gezondheidsachterstanden en nieuwe
gezondheidsrisico’s te verwachten zijn.

•

Wil de GGD sterken in de opvattingen en ambities in
de voorliggende kadernota, en wil daarnaast
aangeven dat de GGD wat hem betreft een flinke
schep extra ambities en ook financiële middelen mag
toevoegen aan het nieuwe beleid.

Sint-Michielsgestel

De gemeenteraad:
•

Spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die de
GGD levert in de coronacrisis en vraagt de GGD hun
lijn voort te zetten om het reguliere gezondheidswerk
zo min mogelijk te belasten, zodat dit werk doorgang
kan vinden.

•

Vraagt de GGD om in hun wijkwerk actief in te zetten
op het grootste gezondheidspotentieel in de
aandachtswijken om gezondheidsverschillen zo veel
mogelijk te verkleinen.

•

Vraagt om de verbreding van de focus naar
volwassenen en ouderen niet ten koste te laten gaan
van het creëren van gezondheidskansen voor de
jeugd. Ook voor het verkleinen van
gezondheidsverschillen is juist deze focus op jeugd
belangrijk.

•

In de afgelopen jaren zijn er, mede door een
structurele investering, succesvolle innovatieve
projecten gerealiseerd. Deze investering zet de
gemeente graag voort in echt vernieuwende
projecten, waarbij de GGD gevraagd wordt om criteria
voor innovatie te benoemen.

Tilburg

De gemeenteraad geeft aan:
1. Geen bezwaar te hebben op de inhoudelijke koers van de
voorjaars/kadernota 2022 van de GGD HvB door hierop geen
zienswijze in te dienen.
2. Geen bezwaar te hebben op de prognose voor de
gemeentelijke bijdrage GGD Hart voor Brabant voor 2022.

Uden

Positieve zienswijze:
•

GGD geeft blijk van inzicht in de soms verstrekkende
gevolgen van deze pandemie en zich realiseert dat
het van grote invloed is of kan zijn op haar
takenpakket en invulling van verantwoordelijkheden.
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•

Verheugd te lezen dat de aandacht voor kwetsbaren
in de maatschappij op onverkorte aandacht mag
rekenen.

•

benieuwd naar de financiële gevolgen van deze
pandemie en wat de overheveling van het
rijksvaccinatie pakket betekent voor de hoogte van de
eigen bijdrage per inwoner.

•

Mocht er nog ruimte zijn om al in 2021 te beginnen
met de actualisatie van het basispakket, dan zouden
wij dat waarderen als die ruimte ook genomen wordt.

Vught

De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze met de
volgende opmerkingen/aandachtspunten:
•

Waardering voor de grote inspanning die de GGD
levert in de coronacrisis en de wijze waarop hij het
reguliere werk zoveel mogelijk door laat gaan.

•

Verzoek om er alles aan te doen om eventuele
gevolgen van het datalek te voorkomen danwel te
beperken. Het gaat dan niet alleen om financiële
gevolgen, maar ook om het vertrouwen dat inwoners
moeten kunnen hebben in de wijze waarop bij een
test met hun gegevens wordt omgegaan.

Waalwijk
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