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kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant

Geachte raad, geacht college,
Hierbij bieden wij u de kadernota 2023 aan van de GGD Hart voor Brabant, met het verzoek aan de
raad om daarover zijn zienswijze te geven. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD stelt de nota vast
in zijn vergadering van 24 maart 2022, waarna zij de basis vormt voor de GGD-begroting 2023.
Gelijke kansen op een gezond leven
In de kadernota staan de hoofdlijnen van het beleid van de GGD voor 2023, wat ook het laatste jaar is
van de looptijd van de huidige beleidsvisie. Daarom kijken we in de nota alvast naar de resultaten en
kijken we daarna door naar 2023. Een belangrijk accent voor dat jaar (en later) zijn de lessen die we
leerden van de coronacrisis: we willen meer aandacht geven aan kwetsbare mensen en hen groeps- en
wijkgericht benaderen.
In de kadernota kondigen we ook de actualisatie aan van het basispakket van de GGD. Dit pakket
verwerken we, als de coronacrisis dat toelaat, in de begroting 2023. Tegelijk met die begroting kan de
gemeenteraad dan, in mei/juni, zijn zienswijze daarover geven.
Proces
Als uw raad vóór 5 maart zijn zienswijze kan geven over deze kadernota, kunnen wij die nog verwerken
in de stukken voor ons algemeen bestuur. Latere reacties reiken we uit in de AB-vergadering zelf.
Als u dat wilt, geven wij graag in uw commissie of raad een toelichting op de kadernota.
Heeft u daarvoor belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan René van Kessel,
r.van.kessel@ggdhvb.nl of 06 39 79 19 80.
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Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

Thérèse Claasen
directeur publieke gezondheid

Bijlage: Gelijke kansen op een gezond leven - kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant
Verzonden aan:
-

de griffier (per e-mail);

-

de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail).
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