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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-000372 

 
Onderwerp 
Regionale nota GGD 2020-2023 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
22 september 
2020 

27 oktober 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 

 
Voorstel 
1. de regionale nota Publieke Gezondheid 2020-2023 vast te stellen;  
2. de uitvoering van de maatregelen uit de nota te laten plaatsvinden binnen de huidige financiële 

kaders; 
3. kennis te nemen van de inzet Lokale Accenten Goirle 2020. 
 
Inleiding 
De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente om iedere 4 jaar een nota 
gezondheidsbeleid op te stellen met daarin de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van 
volksgezondheid en collectieve preventie. In de WPG worden de onderwerpen genoemd die 
inhoudelijk bij wet een plaats moeten hebben binnen het gezondheidsbeleid. Deze onderdelen zijn 
opgenomen in bijlage 1 van bijgevoegde nota Met gezond verstand. Voor een aantal onderwerpen is 
er sprake van beleidsvrijheid. Deze onderwerpen komen aan de orde in de nota Publieke Gezondheid 
2020-2023. Door samen te werken, geloven wij erin, dat de slagkracht verhoogd wordt en daarmee 
een grote gezondheidswinst. Daarom hebben de negen Midden-Brabant gemeenten in 
samenwerking met de GGD Hart voor Brabant de nieuwe regionale nota Publieke Gezondheid 2020-
2023 'Met gezond verstand' opgesteld. Vanwege ambtelijke onderbezetting, bestuurlijke wisseling 
portefeuilleverdeling en corona bereikt deze informatie u later dan gepland.  
 
Argumenten 
 
1.1 De ambities uit deze nota sluiten aan bij de doelstellingen in het beleidsplan ‘Back to Basics’, 
waarbij de gemeente Goirle inzet op het versterken van de eigen kracht en gezond leven door te 
investeren in een gevarieerd aanbod aan basisvoorzieningen.  
Dit aanbod zien we terug in de ambities uit de regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 via de 
thema’s: Gezonde start, Gezonde leefstijl, Gezonde geest, Gezonde Omgeving.  
 
1.2 Deze ambities zijn gekozen op basis van de gezondheidscijfers (regionaal en lokaal), de landelijke 
kaders en speerpunten en onze lokale ambities binnen het sociaal domein. 
Na zorgvuldige analyse van landelijke en regionale cijfers zijn bovendien lokale stakeholders en 
bestuurders geraadpleegd aangevuld met een regionaal burgerpanel. Verder sluiten we aan op 
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landelijke ontwikkelingen zoals Kansrijke Start, het Nationaal Preventieakkoord en de nieuwe 
omgevingswet.  
 
1.3 Een regionale samenwerking verhoogt de slagkracht en verbinding met andere beleidsterreinen.  
Op deze wijze kunnen wij meer gezondheidswinst behalen en een sterkere verbinding met andere 
beleidsterreinen leggen zoals met ruimtelijke ordening, onderwijs, sport, welzijn en het sociaal 
domein.  
 
2.1 De uitvoering van de maatregelen uit deze nota vinden plaats binnen de huidige financiële 

kaders voor publieke gezondheid.  
De GGD Hart voor Brabant wordt gefinancierd middels de inwonersbijdrage en enkele vaste 
bijdragen. Om onze regionale ambities te realiseren reserveren we jaarlijks een gedeelte uit deze 
middelen voor regionale samenwerking en ontwikkeling. Voor de opbouw van dit bedrag verwijzen 
we naar bijlage 4 van de nota Publieke Gezondheid 2020-2023.  
 
2.2. Een deel van de inwonersbijdragen wordt lokaal ingezet 
Voor een ander gedeelte van de inwonersbijdrage kunnen we lokaal bepalen welke GGD diensten we 
hiervoor willen inzetten, dit noemen we de Lokale Accenten. De inwonersbijdrage, met hierin de 
ruimte voor de lokale accenten, is vastgesteld in de begroting van de GGD. De combinatie regionale 
inzet en lokale accenten zorgen voor een uitgebreid palet aan (preventieve) voorzieningen publieke 
gezondheidszorg. Een toelichting op de inzet van deze lokale accenten Goirle 2020 treft u aan in de 
bijlage.  
 
Financiën 
Als regiogemeente dragen wij per inwoner een bijdrage af om een GGD in stand te houden. Dit is een 
wettelijke verplichting waaraan alle gemeenten moeten voldoen. Het grootste gedeelte van de 
inwonersbijdrage is bestemd voor de basistaken van de GGD, zoals de jeugdgezondheidszorg. Dit valt 
binnen de gemeenschappelijke regeling en hier hebben de individuele gemeenten weinig directe 
invloed op. Voor een ander gedeelte van de inwonersbijdragen kunnen we lokaal bepalen welke GGD 
diensten we hiervoor willen inzetten, dit noemen we de Lokale Accenten (LA). De inwonersbijdrage, 
met hierin de ruimte voor lokale accenten, is vastgesteld in de begroting van de GGD. Ieder jaar 
wordt de GGD begroting voorafgaand aan betreffend boekjaar door college en raad vastgesteld. 
 
Samenwerking 
De negen Midden-Brabant gemeenten hebben in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant de 
nieuwe regionale nota Publieke Gezondheid 2020-2023 'Met gezond verstand' opgesteld. 
 
Communicatie 
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de GGD hiervan op de hoogte worden gebracht.  
 
Vervolg 
Er volgt een regionaal uitvoeringsprogramma gericht op de pijlers uit de nota. Het 
uitvoeringsprogramma zal jaarlijks geactualiseerd worden. De nota wordt aan het eind van de 
periode geëvalueerd, de GGD zal deze evaluatie uitvoeren samen met de regioambtenaren. Bij het 
voorleggen van de nota 2024-2027 zal deze evaluatie aan u voorliggen. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Regionale nota Publieke Gezondheid 2023-2023 'Met gezond verstand' 
Bijlage 2: Inzet Lokale Accenten gemeente Goirle 2020 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

• De regionale nota Publieke Gezondheid 2020-2023 (werktitel: Met gezond verstand) vast te 
stellen. 

• De uitvoering van de maatregelen uit de nota plaats laten vinden binnen de huidige 
financiële kaders 

• kennis te nemen van de inzet Lokale Accenten Goirle 2020 
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 27 oktober 2020 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


