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In het kader van de samenwerking in de regio Midden Brabant heeft de GGDHvB in opdracht van de negen 
midden Brabantse gemeenten een regionale Nota Gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 
geschreven. Deze nota is een aanvulling op de lokale nota gezondheidsbeleid die op grond van de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) eens in de vier jaar vastgesteld moet worden. Het Lokaal Gezondheidsbeleid is in Goirle 
onderdeel van Back to Basics. Back to Basics loopt nog tot 2016. 
 
De voorgestelde ambities in de regionale nota gezondheid Midden-Brabant luiden:  

- informatie-uitwisseling over lokale initiatieven t.b.v. uitrol 
- samenwerking om de slagkracht van uitvoering beleid te vergroten 
- stimuleren scholen om in te zetten op gezonde en veilige leeromgeving 
- samenwerking stimuleren tussen zorg, preventie, wonen en welzijn en samen vraaggerichte 

preventieactiviteiten ontwikkelen 
- stimuleren "groene" initiatieven om bewegen en sociale cohesie te vergroten  
- versterken opvoedvaardigheden in samenwerking met CJG.  

 
In het lokale accenten programma, dat iedere gemeente jaarlijks afsluit met de GGDHvB, kunnen binnen deze 
thema's lokale keuzes gemaakt worden op basis van lokale capaciteit, beschikbare middelen en een 
interpretatie van de beschikbare gezondheidsgegevens. De lokale accenten 2014 zijn eerder door het college 
vastgesteld maar bieden voldoende ruimte om in te spelen op deze ambities en gestelde doelen. De thema's 
sporen noodzakelijkerwijs ook met de aanpak Wmo en het Jeugdbeleid.  
 
Naast de hierboven geformuleerde ambities voor 2014-2015 willen we in 2014 regionaal ook de volgende 
punten aanpakken: 

o Mogelijkheid tot samenwerking met de zorgverzekeraars;  
o Voortzetten van het gezamenlijke intersectorale overleg in het kader van preventie schadelijk 

alcoholgebruik en samenwerken bij de uitvoering van de nieuwe drank- en horecawet; 
o Onderzoeken of het project rondom diabetespreventie i.s.m. de eerste lijn uit gemeente Dongen 

doorvertaald kan worden naar de andere gemeenten van Midden-Brabant; 
o Bespreken en uitwisselen van informatie over projecten in het kader van de preventieve ouderenzorg en 

waar mogelijk doorvertalen naar een regionale aanpak. 
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