Begroting 2023 GGD Hart voor Brabant - zienswijzen gemeenten (samenvatting)1
Gemeente

Zienswijze2

Bernheze (voor de hele

Positieve zienswijze op de begroting 2023, met als aandachtspunt om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij de

tekst: kijk hier)

inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.

Boekel (voor de hele

Betrek de gemeenteraad aan de voorkant bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.

tekst: kijk hier)
Boxtel (voor de hele

-

tekst: kijk hier).

Prioriteit verkleinen van gezondheidsverschillen: de GGD moet gericht inzetten op de groepen met het grootste
gezondheidspotentieel. Ondersteunt de ambities van de GGD en nodigt uit om scherpe keuzes te maken.

-

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): in nieuwe werkwijze is meer aandacht voor jongeren die deze nodig hebben. Van belang dat
de GGD een hoger percentage jeugdigen bereikt, met tijdige contactmomenten.
Reactie GGD-bestuur: met de verbeteringen in het JGZ-contactschema en de risicogerichte benadering verwachten we
meer jeugdigen te bereiken en beter te kunnen sturen op de tijdigheid van consulten.

-

Toezicht op kinderopvang e.d.: alle inspecties 2023 moeten plaatsvinden. Ondersteunt het flexibel toezicht, zodat er meer
aandacht is voor locaties die daartoe aanleiding geven.
Reactie GGD-bestuur: in 2022 versterkten we de formatie en dat is ook voor 2023 de inzet. Het flexibel en waarderend
toezicht krijgt meer vorm en het toezicht op gastoudergezinnen is intensiever of op de norm (een inspectie per twee jaar).

-

Innovatieve projecten: de GGD moet in de begroting opnemen hoe zij deze projecten anders gaat vormgeven, met
expliciete aandacht voor de borging en de aansluiting bij de GGD-doelen.
Reactie GGD-bestuur: we gaan ons opnieuw bezinnen op de ambities die we nastreven met deze projecten en op de vraag
of het huidige traject bijdraagt aan het bereiken daarvan. Zo nodig kan het bestuur daarna de werkwijze aanpassen.

-

Opvang vluchtelingen Oekraïne: onbekend wat de invloed op de GGD-diensten gaat zijn. Verwacht dat de druk op de JGZ
toeneemt. Goed contact tussen de gemeente en de GGD is van belang.
Reactie GGD-bestuur: de GGD en de GHOR zijn beide aangesloten bij de gemeentelijke opvangteams.

1 Tijdens hun vergadering van 8 juli 2022 ontvingen de leden van het algemeen bestuur een actueel overzicht van de zienswijzen.
2 Zienswijze van de raad, tenzij anders vermeld.
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1

Gemeente

Zienswijze2

Dongen (voor de hele

Stemt in met de begroting, maar verwacht dat vanaf 2024 het structurele voordeel van € 450.000 op huisvesting) in

tekst: kijk hier)

mindering komt op de gemeentelijke bijdrage.

Gilze en Rijen

Zienswijze raad: nog niet ontvangen.
College: dient geen zienswijze in.

Goirle (voor de hele

Positieve zienswijze op de begroting 2023; stemt in met gemeentelijke bijdrage.

tekst: kijk hier)
Heusden

Zienswijze raad: nog niet ontvangen.
College: stemt in met de begroting 2023 en de gemeentelijke bijdrage.

Hilvarenbeek

Neemt kennis van de begroting. Gezien haar financiële situatie is de gemeente actief op zoek naar besparingen. Wil de
mogelijkheid houden om te kunnen bezuinigingen op de GGD.

Land van Cuijk (voor de

Neemt kennis van de begroting en dient geen zienswijze in.

hele tekst: kijk hier)
Loon op Zand (voor de

Stemt in met de inhoudelijke koers van de begroting 2023 en de gemeentelijke bijdrage; dient geen zienswijze in.

hele tekst: kijk hier)
Maashorst (voor de

Betrek de gemeenteraad aan de voorkant bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.

hele tekst: kijk hier)
Meierijstad (college)

Positieve zienswijze op de begroting 2023.

Oisterwijk (voor de hele

Complimenteert de GGD met de extra inzet tegen het coronavirus. Is verder content met een sluitende begroting waarbij de

tekst: kijk hier)

lasten slechts trendmatig worden verhoogd, terwijl de inzet op het gebied van gezondheid en leefstijl overeind blijft.

Oss (voor de hele tekst:

Betrek de gemeenteraad aan de voorkant bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.

kijk hier)
’s-Hertogenbosch (voor

-

de hele tekst: kijk hier)

Prioriteit verkleinen van gezondheidsverschillen: de GGD moet gericht inzetten op de groepen met het grootste
gezondheidspotentieel. Ondersteunt de ambities van de GGD en nodigt uit om scherpe keuzes te maken.

-

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): in nieuwe werkwijze is meer aandacht voor jongeren die deze nodig hebben. Van belang dat
de GGD een hoger percentage jeugdigen bereikt, met tijdige contactmomenten.

-

Toezicht op kinderopvang e.d: alle inspecties 2023 moeten plaatsvinden. Ondersteunt het flexibel toezicht, zodat er meer
aandacht is voor locaties die daartoe aanleiding geven.

-

Innovatieve projecten: de GGD moet in de begroting opnemen hoe zij deze projecten anders gaat vormgeven, met
expliciete aandacht voor de borging en de aansluiting bij de GGD-doelen.
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2

Gemeente

Zienswijze2
-

Opvang vluchtelingen Oekraïne: onbekend wat de invloed op de GGD-diensten gaat zijn. Verwacht dat de druk op de JGZ
toeneemt. Goed contact tussen de gemeente en de GGD is van belang.

Reactie GGD-bestuur: zie bij de gemeente Boxtel.
Sint-Michielsgestel

-

(voor de hele tekst: kijk
hier)

Prioriteit verkleinen van gezondheidsverschillen: de GGD moet gericht inzetten op de groepen met het grootste
gezondheidspotentieel. Ondersteunt de ambities van de GGD en nodigt uit om scherpe keuzes te maken.

-

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): in nieuwe werkwijze is meer aandacht voor jongeren die deze nodig hebben. Van belang dat
de GGD een hoger percentage jeugdigen bereikt, met tijdige contactmomenten.

-

Toezicht op kinderopvang e.d: alle inspecties 2023 moeten plaatsvinden. Ondersteunt het flexibel toezicht, zodat er meer
aandacht is voor locaties die daartoe aanleiding geven.

-

Innovatieve projecten: de GGD werkt aan een plan voor een betere borging van de innovatieve projecten. We hopen dat
daarbij aandacht is voor de borging van de projecten, het innovatieve karakter en het aansluiten van de projecten bij de
doelstellingen van de GGD.

-

Opvang vluchtelingen Oekraïne: onbekend wat de invloed op de GGD-diensten gaat zijn. Verwacht dat de druk op de JGZ
toeneemt. Goed contact tussen de gemeente en de GGD is van belang.

Reactie GGD-bestuur: zie bij de gemeente Boxtel.
Tilburg (voor de hele

Geen bezwaar tegen de inhoudelijke koers in de begroting en de daarin voorgestelde gemeentelijke bijdrage; dient geen

tekst: kijk hier)

zienswijze in.

Vught (voor de hele

Positieve zienswijze op de begroting. Ziet het als een positieve ontwikkeling dat de GGD meer focus legt op het verkleinen van

tekst: kijk hier)

gezondheidsverschillen en zich daarbij vooral richt op inwoners waar de meeste gezondheidswinst te behalen valt.
Vraagt de GGD verder nadrukkelijk om gemeenten mee te laten denken en ctief op de hoogte te houden van de actualisatie
van het basispakket.

Waalwijk

Zienswijze raad: nog niet ontvangen.
College: geeft geen zienswijze op de begroting.
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