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Nieuwsbrief september 2022 

Een actueel basispakket in 2024 
  

 

 

In deze nieuwsbrief gaan we in op: 

• het overleg over het basispakket in het algemeen bestuur 

• een toelichting op enkele diensten in het basispakket 2024 

• het vervolg in de komende maanden 

Een goed gesprek in het AB 

De leden van het algemeen bestuur (AB) overlegden op 24 

november over het basispakket. Ze konden zich vinden in de 

redenen voor het voorstel van het dagelijks bestuur: het versterken 

van een aantal verplichte taken en het toevoegen van enkele nieuwe 

diensten. 

Veel AB-leden gaven hun kijk op het voorstel. Dat leidde tot een 

goed gesprek over het nieuwe pakket, maar ook tot een wijziging. 

Het voorstel gaat nu, met de kadernota, naar de gemeenten. 

  

Enkele diensten uitgelicht 

We lichten hier alvast een paar diensten uit, ook omdat raadsleden 

die vaak noemden in de werksessies over het basispakket:   

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/1dj_L0QYTpGatEDy6Y_nGSMnotfN6PaiD5xEjKysN9eLG3bPQCeAtBsXmVhcwSZpOWgYYTAbNVh2P6aB8x8i7w/AXfpgvA9XDvHZYa
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/5RQtGhqAUdwPC7cc-16Eqob9rB-i2j8tfD5Uw-I7C_lx2JuvjR7JJ64-2SRpoyVauBQUfYzUm4yNRlXnvyB5xg/Bd7zfsNAITwgiHv
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/s9wgOnhKmclESTubr-Ls7LAbLahss_Y-H-8n_2bzVpSEXFOtAVllkcErjMwIQkIeSSmzddfwbXrEIsR8CcBf2A/MA4P3unrwWEwjrs
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/U2yBA6oF5dPlA73JxV6v2CeuXQyGjm-M-vjL8S89ickDQkVWCJ78bgxuKBp34nzDwpLqoKkvcw6K6ypb_DPreA/3kxIp8x9zrRC3yB


• Diensten voor leefomgeving: het integraal adviseren (over de 

gezondheid) bij omgevingsplan en (complexe) 

omgevingsvergunningen. 

• Preventie, al voor de geboorte: in het pakket zitten enkele 

diensten voor (aanstaande) ouders van kinderen in kwetsbare 

situaties. 

Met hierbij kritisch gekeken naar diverse rollen die de GGD heeft: 

 

Voor meer info: zie het (concept) Dienstenpakket.  

 

Het AB koos er niet voor om de GGD (meer) in te zetten voor de 

Advisering onbegrepen gedrag. Men zag hier het risico van dubbeling 

en niet (genoeg) de toegevoegde waarde. Gezond oud worden wordt 

een ‘ontwikkelthema’ en komt niet in het basispakket 2024. Een 

gemeente die dat wil, kan hier wel voor kiezen binnen een andere 

dienst, bijvoorbeeld Preventieprogramma’s. 

 

Het vervolg 

Het voorstel voor het basispakket 2024 wordt deel van de kadernota 

waarover de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven. Vooraf 

volgt er nog een vervolggesprek met elke gemeente over de effecten 

van het pakket. 

  

https://www.ggdhvb.nl/over-de-ggd/publicaties/basispakket/


Dit zijn de belangrijke momenten: 

 

23 december 
kadernota 2024 (incl. voorstel basispakket) naar 

gemeenten 

januari 
overleg met gemeente (met ambtenaar en eventueel 
wethouder) 

begin maart 
2023 zienswijzen raden over de kadernota 2024 

maart/april 2023 AB-besluit over de kadernota -> begroting 2024 

juni 2023 zienswijzen gemeenteraden over de begroting 2024 

juli 2023 AB-besluit over de begroting 2024 

  

Contactgegevens GGD Hart voor Brabant 

Projectleider Karine van Drunen 

Mailadres: k.van.drunen@ggdhvb.nl 

Telefoonnummer: 06 12 99 24 96 

 

Je ontvangt deze email omdat je betrokken bent bij de actualisering van het basispakket 

van de GGD Hart voor Brabant. 
 

  

 

 

GGD Hart voor Brabant 
     

 

  

 

Reitseplein 3, 5037 AA Tilburg 
  

contact@ggdhvb.nl 

  

088 368 7000 
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