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Kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant

Geachte raad, geacht college,
Hierbij bieden wij u de kadernota 2022 ‘Preventie, weerstand, veerkracht’ aan van de GGD Hart voor
Brabant, met het verzoek om daarover uw zienswijze te geven. Met inachtneming van de reacties uit
de gemeenten stelt ons algemeen bestuur dit stuk vast in zijn vergadering van 24 maart 2021. Daarna
en uiterlijk vóór 15 april 2021 sturen wij de vastgestelde Kadernota 2022 naar uw gemeenteraad.
In deze Kadernota zetten wij op hoofdlijnen de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2022 van de
GGD uiteen. We schetsen achtereenvolgens het huidige beleid, de belangrijkste ontwikkelingen die van
invloed zijn op ons beleid voor 2022, de risico’s die we signaleren en de financiële uitgangspunten voor
2022. Hiermee is deze Kadernota een eerste stap in de voorbereiding op onze Beleidsbegroting 2022.
We nodigen de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten uit om een zienswijze te geven op
deze Kadernota en vertrouwen erop dat een en ander verloopt volgens de bij u gebruikelijke
procedures. Die zienswijzen betrekken we bij de verdere uitwerking van ons beleid in de
Beleidsbegroting 2022.
Graag horen wij de zienswijze van de raad op onze kadernota. Een schriftelijke reactie kunnen wij nog
verwerken in de stukken voor het algemeen bestuur als u die stuurt voor 5 maart. Latere reacties
reiken wij uit in de vergadering zelf.
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Desgewenst geven we in uw commissie of raad een toelichting op de kadernota. Heeft u daarvoor
belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan Bart Maassen (directiesecretaris), b.maassen@ggdhvb.nl
of 088 368 6433.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

Thérèse Claasen
Wnd. directeur publieke gezondheid

Bijlage:
1. Kadernota 2021 – Mensen gezonde kansen bieden
Verzonden aan:
•

de griffier (per e-mail);

•

de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail)
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