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Nieuwsbrief juli 2022
Een actueel basispakket in 2024

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar de raadsleden in uw gemeente.

In deze nieuwsbrief gaan we in op:

•

Het resultaat van werksessies met raadsleden;

•

Een eerste blik op de coalitie-/collegeprogramma’s van gemeenten;

•

Het vervolg in de komende maanden.

Algemeen- Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant heeft in 2019 aan de directie gevraagd
om het basispakket te actualiseren. Het basispakket bestaat uit diensten die de GGD in al zijn
gemeenten uit het werkgebied uitvoert en die afgestemd worden op de behoeften van nu en morgen.
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de coronacrisis en de alsmaar stijgende zorgkorsten,
spelen hierbij een grote rol. Deze hebben ervoor gezorgd dat meer aandacht is voor preventie en
gezonde leefstijl. Door de coronacrisis lag het project tijdelijk stil. In de zomer van 2021 is het traject weer
opgepakt.

Vervolg - In april besloot het GGD-bestuur dat we het traject verlengen, om zo gemeenten én de
(nieuwe) raadsleden beter te kunnen meenemen. Het algemeen bestuur van de GGD neemt nu een

besluit over het geactualiseerd basispakket in november 2022. Het pakket gaat dan in per 2024.

Tot nu toe - Tot nu toe hebben we best practices van andere GGD’en verwerkt. Daarnaast stelden we
afwegingspunten op voor het gesprek over de vraag: moet een dienst wel of niet in het basispakket? De
afwegingspunten staan in deze afbeelding:

Werksessies raadsleden - In mei/juni hielden we twee digitale bijeenkomsten: een algemeen webinar
en een werksessie over het basispakket. Er was ook, in plaats van een geplande fysieke bijeenkomst,
een gesprek met enkele raadsleden. Tijdens deze bijeenkomsten merkten we dat raadsleden meer
toelichting nodig hebben over de (wettelijke) taken van de GGD. Dat leverde goede punten op.
Bijvoorbeeld dat raadsleden het belangrijk vinden om accenten te kunnen leggen in het basispakket,
soms zelfs per wijk. En ze vroegen ook om een onderbouwde balans tussen diensten en kosten. Helaas
was er een lage opkomst. We kijken wat ervoor nodig is om meer mensen te laten deelnemen aan de
bijeenkomsten. Ideeën daarover zijn welkom, via het mailadres onderaan.

Eerste blik op de coalitieprogramma’s – Een van de uitgangspunten voor de actualisering is: inspelen
op actualiteiten. De GGD kijkt daarvoor onder meer naar de coalitie-/bestuursakkoorden van de 19
gemeenten in het werkgebied. De grote thema’s daarin zijn over het algemeen: wonen/omgeving,
participatie/zorg en economie/welvaart. Gezondheid zit daar meestal niet bij.

Vervolg - Begin en half september houden we op 3 momenten werksessies met raadsleden. Het worden
één digitale sessie en twee live-sessies in Tilburg en Uden/Den Bosch (data nog te bepalen). In de
werksessies 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. De digitale sessie is op dinsdag 6
september van 19:00-21:00 uur. Wethouders en ambtenaren krijgen (als toehoorder) een uitnodiging
voor deze sessie.
In de week van 3 oktober stuurt het GGD-bestuur zijn eerste voorstel naar de colleges, met een
verzoek om commentaar. Ambtenaren kunnen dan desgewenst ook onderling in hun eigen regio
overleggen.

Inbreng vanuit gemeenten - Om inzicht te geven in alle informatie- en communicatiemomenten
maakten we een Roadmap. Daarin staan de belangrijkste momenten in het traject naar het
geactualiseerde basispakket.

Contactgegevens GGD hart voor Brabant
Projectleider Karine van Drunen

Mailadres: k.van.drunen@ggdhvb.nl
Telefoonnummer: 06-12992496.

Je ontvangt deze email omdat je betrokken bent bij de actualisering van het basispakket
van de GGD Hart voor Brabant.
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