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De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio 

Den Bosch en regio Brabant Noord-Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare 

gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Voor lokale inkleuring van deze taken kunnen gemeenten een 

lokaal uitvoeringsplan opstellen. Het regionale beleid is hiervoor het kader.  

 

Voor de periode 2016-2019 dient een nieuwe regionale nota te worden opgesteld. Ten behoeve van de 

totstandkoming van de regionale nota zijn de taken en rollen tussen gemeenten en GGD verdeeld. De gemeenten 

zijn vanuit hun rol onder meer verantwoordelijk om te komen tot een gemeenschappelijke visie en ambities. 

Daarnaast dragen zij zorg voor de afstemming van het proces met onder andere de gemeenteraad.  

 

De inhoud van de regionale nota wordt in eerste instantie bepaald door een aantal bestaande kaders, te weten 

de Wet publieke gezondheid, de preventiecyclus van de Rijksoverheid en wetgeving van aanpalende 

beleidsterreinen. In het kader van de preventiecyclus stelt het Rijk iedere vier jaar een landelijke nota vast. De 

geformuleerde speerpunten in deze landelijke nota dienen te worden vertaald naar concrete doelstellingen en 

uitvoeringsmaatregelen die worden opgenomen in lokale en/of regionale nota. Om de totstandkoming van de 

regionale nota te mobiliseren is een startnotitie opgesteld. De startnotitie beschrijft een gezamenlijk kader voor 

het proces en de wijze om te komen tot een regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 voor de gemeenten in 

de regio Midden-Brabant.  

 

De besluitvorming over de startnotitie ligt bij de colleges van B&W van de gemeenten in Midden-Brabant. De 

besluitvorming over de regionale nota 2016-2019 ligt bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Wij 

nemen uw raad graag vooraan in het traject mee en nodigen uw raad daarom uit voor een startbijeenkomst die 

voor de zomerperiode zal plaatsvinden. Het doel van deze bijeenkomst is om samen met uw raad in kaart te 

brengen wat uw zienswijze is op de visie en de ambities die in de regionale nota plaats zouden moeten krijgen. 

Dit bevordert bestuurlijk draagvlak voor besluitvorming op latere termijn. Gezien de uitgesproken wens dat 

wanneer het om samenwerking gaat, de drie gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk elkaar willen vinden, 

zal deze bijeenkomst gezamenlijk met de gemeenteraden van Hilvarenbeek en Oisterwijk worden georganiseerd. 

Door gezamenlijk op te trekken bij de totstandkoming van de regionale nota genereren de gemeenten meer 



slagkracht en zijn we vanwege onze samenwerking op het gebied van lokale inkoop en contractering binnen het 

sociale domein, beter in staat richting te geven aan de visie van de regionale nota GGD gezondheidsbeleid. 

 

 


