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Geachte mevrouw Van Dongen,
Op 23 december 2019 ontvingen wij uw Kadernota 2021 met het verzoek hierover een
zienswijze in te dienen. Wij hebben deze Kadernota 2021 op 19 maart 2020 besproken in onze
raadsvergadering en onderstaande zienswijze vastgesteld. Wij verzoeken u onze zienswijze
conform artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen aan de concept-kadernota 2021 toe
te voegen voordat u deze aan het Algemeen Bestuur aanbiedt.
Onze zienswijze
Wij geven een positieve zienswijze bij de Kadernota 2021 van GGD Brabant-Zuidoost. Ons doel
is om GGD Brabant-Zuidoost meer robuust te maken en klaar voor de toekomst. De Kadernota
2021 geeft hier richting en uitvoering aan. Met het besluit om uitvoering te geven aan de
bestuursopdracht, middels het onderbrengen van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen binnen
de GGD en het verbeteren van de organisatie en bedrijfsvoering van de GGD, wordt hiervoor
een goede basis gelegd. De ontwikkelingen op het gebied van preventieakkoorden dragen
tevens bij aan de afspraken zoals we die binnen de gemeente Laarbeek hebben gemaakt.
U geeft aan dat u de verwachting hebt dat er een uitbreiding plaatsvindt van de contracttaken
bij gemeenten. Aangezien bijna alle gemeenten te maken hebben met tekorten in het sociaal
domein, zien wij hierin een risico. Wij verzoeken u dan ook voor dit onderdeel zeer voorzichtig
te ramen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. van Veen, mail naar
merel.v.veen@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons
algemene nummer (0492) 469 700.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Laarbeek,
de griffier,
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