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De gemeente koopt bij de GGD een zorgpakket in voor 2012.
De gemeente Goirle koopt geen zorgpakket in bij de GGD. De GGD biedt een uniform 
pakket aan (dat is voor alle gemeenten in de regio Hart voor Brabant gelijk) en 
daarnaast kan iedere gemeente zelf het maatwerkgedeelte inkopen. Dit doet de 
gemeente Goirle in overleg met het onderwijsveld. 

Lift Goirle mee met de aanbesteding door Tilburg?
Nee

Blijft het ingekochte pakket beperkt tot het basispakket of worden er extra 
diensten ingekocht? ( pluspakket). Zo ja welke diensten?
De gemeente Goirle vult alleen het maatwerkpakket in maar koopt geen extra 
diensten uit het pluspakket in. Deze kosten worden extra in rekening gebracht en 
staan los van de inwonerbijdrage waaruit het uniforme en maatwerkgedeelte worden 
betaald. 

Is dit hetzelfde als in 2011 of vallen er vanwege bezuinigingen diensten af? 
Als er zaken afvallen dan is deze keus gemaakt door het Algemeen Bestuur van de 
GGD waarin ook ik zitting heb. Ik kan zo niet zeggen of er zaken zijn afgevallen, dan 
zou je het uniform pakket 2011 tegen het pakket 2012 moeten houden. Volgens mij 
gaat het er om of we op dit moment tevreden zijn met het aanbod van de GGD en of 
dat dit aansluit bij de behoeften in Goirle. Het onderwijsveld heeft aangegeven met 
de GGD om tafel te willen om te bekijken hoe beiden beter op elkaar kunnen 
aansluiten. Dit zal vermoedelijk in 2012 verder uitgewerkt gaan worden. 

Worden er ook nog diensten afgenomen van andere organisaties? 
Nee.



 
In de bijlagen wordt door de GGD uitvoerig uiteengezet welke gevolgen de 
bezuinigingen hebben voor het uniform pakket 2012. De GGD heeft aangegeven 
bereid te zijn waar nodig nadere toelichting te geven. 
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