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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 11 juni.
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.
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil de informatie aan haar inwoners beleggen in één organisatie en zij
koos, samen met haar partners, voor een coöperatie als de meest geschikte rechtsvorm daarvoor, een
coöperatie waarvan ook de GGD deel uitmaakt. De gemeenschappelijke regeling voor de GGD maakt
deze deelname mogelijk.
Voor de GGD gaat het hierbij om enkele plustaken: de taken die we boven of buiten ons basispakket
uitvoeren en 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 gemeenten.
De coöperatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch voldoet aan deze uitgangspunten.
Wensen en bedenkingen
In de vergadering van 4 juli leggen wij aan ons algemeen bestuur het voorstel voor om deel te nemen
in de Coöperatie Koo U.A., zie de bijlage bij deze brief. Dat besluit kan het algemeen bestuur pas
nemen nadat de raden van de gemeenten die deelnemen in onze GGD hun wensen en bedenkingen
kenbaar hebben kunnen maken.
Bij deze nodigen wij u uit om die reactie te geven. Daarbij is het natuurlijk ook mogelijk om in meer
algemene termen uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken, zodat die ook gelden voor eventuele
volgende vergelijkbare voornemens van de GGD tot deelname in dit soort coöperaties.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot J. Teulings, sectormanager, j.teulings@ggdhvb.nl.

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

Karin van Esch
directeur publieke gezondheid
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