Werksessies actualisatie basispakket GGD Hart voor Brabant
Graag gaan we in september met u in gesprek over een actueel basispakket van GGD Hart voor Brabant.
Deze uitnodiging is met name gericht aan raadsleden met gezondheid in hun takenpakket. Wethouders en
ambtenaren kunnen zich aanmelden als toehoorder. Onderin deze uitnodiging staat de aanmeldlink.
Wat is het GGD-basispakket? - Het basispakket bestaat uit diensten die de GGD uitvoert in alle gemeenten in zijn werkgebied
en die afgestemd worden op de behoeften van nu en morgen.

Waarom een actueel basispakket? - Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant vroeg in 2019 aan de
directie om het basispakket te actualiseren. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de coronacrisis en de stijgende
zorgkosten spelen hierbij een grote rol. Dat zorgde ervoor dat er meer aandacht is voor preventie en gezonde leefstijl.

Terugblik eerste werksessies - In mei en juni hielden we twee digitale bijeenkomsten: een algemeen webinar en
een werksessie over het basispakket. Daarnaast was er een gesprek met enkele raadsleden. Tijdens deze
bijeenkomsten merkten we dat raadsleden meer toelichting nodig hebben over de (wettelijke) taken van de GGD.
Daarnaast gaven raadsleden aan het belangrijk te vinden om accenten te kunnen leggen in het basispakket, soms
zelfs per wijk. Ze vroegen ook om een onderbouwde balans tussen diensten en kosten. Helaas was er een lage
opkomst voor de werksessies. We kijken wat ervoor nodig is om meer mensen te laten deelnemen aan de
bijeenkomsten. Ideeën daarover zijn welkom, via het mailadres onderaan. In september houden we nog drie
werksessies. Daarin gaan we in op onder andere de wettelijke taken van de gemeente voor de publieke gezondheid en
lichten we het overzicht van de GGD-diensten toe.
Aanmelden werksessies september - De digitale bijeenkomst is op dinsdag 6 september van 19:00-21:00
uur. Na aanmelding ontvangt u in de week vooraf de link. Wethouders en ambtenaren kunnen zich aanmelden als
toehoorder tijdens deze sessie. Voor een fysieke bijeenkomst kunt u kiezen uit deze data:
•

Maandag 12 september, 19:30 - 21:00 uur in Midden-Brabant (locatie volgt)

•

Woensdag 14 september, 19:30 - 21:00 uur in Brabant-Noord (locatie volgt)

U kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldformulier.
Contactgegevens GGD Hart voor Brabant
Projectleider Karine van Drunen - Mailadres: k.van.drunen@ggdhvb.nl - Telefoonnummer: 06-12992496

