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Gemeente Zienswijze2 

Bernheze (voor de hele 

tekst: kijk hier)  

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

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

Boekel (voor de hele 

tekst: kijk hier) 

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

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. 

https://bernheze.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/b03b5c86-eb8a-4f0a-bcea-a47b75a87692?documentId=4f1104ee-b13f-434a-b876-143c18e87a27&agendaItemId=cee5a65c-9994-40c4-9f41-002eeb3214c4)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boekel&id=0fdcb171-44e5-48a2-a6d0-643490f5647f
https://mijngemeentedichtbij.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/7ecd177d-f417-455f-b574-e26e65974da6?documentId=51ba8004-0ec1-4e8f-9f28-aa3b1f9c1651&agendaItemId=ec435250-2055-40de-8949-352b30a39f5b
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Gemeente Zienswijze2 

Dongen (voor de hele 

tekst: kijk hier) 

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

mindering komt op de gemeentelijke bijdrage. 

Gilze en Rijen Zienswijze raad: nog niet ontvangen. 

College: dient geen zienswijze in.  

Goirle (voor de hele 

tekst: kijk hier) 

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

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 

hele tekst: kijk hier) 

Neemt kennis van de begroting en dient geen zienswijze in.  

Loon op Zand (voor de 

hele tekst: kijk hier) 

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

Maashorst (voor de 

hele tekst: kijk hier) 

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

Meierijstad (college) Positieve zienswijze op de begroting 2023. 

Oisterwijk (voor de hele 

tekst: kijk hier) 

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

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

Oss (voor de hele tekst: 

kijk hier) 

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

’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.  

https://dongen.notubiz.nl/document/11596264/1/2022-009144+RV+Jaarstukken+2021+en+begroting+2023+GGD+HvB
https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/11570840/2/Raadsvoorstel_GGD_begr_2023_rekening_2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/14-juni/19:30/05-Raadsvoorstel-concept-begroting-GGD-HvB-2023-en-jaarstukken-2021-GGD-HvB-1.pdf
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/afdf2f3e-f451-4e5c-a876-83e0640073f8?documentId=785fc87f-84f8-4e18-b76f-2894c3bf5256&agendaItemId=1dfb906b-3289-483c-b681-25ca3f7b6c5b
https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9c9a6d0e-ff0b-4f7d-8d01-1a8dc8a28c7a?documentId=edfa1277-d64e-4a50-8969-90a3081949f9&agendaItemId=59a614f5-6a2e-4a32-a405-437a9948b331
https://loonopzand.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/715edb6a-2c6e-4deb-bd7e-e80021d0f609?documentId=a626b179-ac7c-4bf3-aa2c-7cad2fec2410&agendaItemId=88880249-da43-45d2-82eb-86b1ba66f75f
file:///C:/Users/r.van.kessel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0XOTZ7EO/89106832-2101-4896-8E75-9BEB12B2D4C3.pdf
https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/11442515/8/22-65+Hart+voor+Brabant+GGD+Jaarstukken+2021+en+ontwerpbegroting+2023+-+Raadsvoorstel
https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/7340c99c-e583-462c-99ff-ccf9c258ee60?documentId=ce407cb0-87de-4e62-86c7-55cbb13e948f&agendaItemId=c33c5cd8-28e8-4bf7-8e2e-52c7133f917f
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/11461768/2/Raadsvoorstel+Zienswijze+Conceptbegroting+GGD+Hart+voor+Brabant+2023
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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 

tekst: kijk hier) 

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

zienswijze in. 

Vught (voor de hele 

tekst: kijk hier) 

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

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. 

 

https://sint-michielsgestel.raadsinformatie.nl/document/11581271/1/11_b+-+Raadsvoorstel+Zienswijze+conceptbegroting+GGD+en+RAV+2023
234826-01+Raadsvoorstel+Begroting+2023+en+de+jaarstukken+2021+GGD+Hart+voor+Brabant%20(notubiz.nl)
https://vught.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/afecc5a5-ece2-4d53-96fa-be7a014da89a?documentId=2c0295bc-fb68-412c-a94d-0643230dac2d&agendaItemId=ffbb7993-94dd-44fe-96dc-9859fe1850a0
https://waalwijk.notubiz.nl/document/11457731/2/RV+Jaarstukken+2021%2C+begroting+2023+van+de+GGD+en+RAV+en+de+gewijzigde+GR+RAV

