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Kennisnemen van de Lokale Accenten Goirle 2022 zoals deze zijn vastgesteld door B&W 

 
Inleiding 
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart van Brabant het basistakenpakket 
uit. Het basispakket bestaat uit uniforme taken, die van toepassing zijn op alle gemeenten in de regio 
Hart voor Brabant. Daarnaast is binnen het basispakket ruimte voor het Lokaal Accent, waarin de 
gemeente Goirle en GGD samen een keuze maken voor een aantal producten/diensten. De lokale 
afspraken zijn weergegeven in het stuk 'Inzet GGD gemeente Goirle 2022' (zie bijlage 1).  
 
Informatie 
De Lokale Accenten zorgen voor een juiste vertaling van de regionale nota publieke gezondheid 
Midden-Brabant 2020-2023 naar lokaal niveau. De Lokale Accenten worden ieder jaar opnieuw 
vastgelegd en uitgewerkt. De Lokale Accenten zijn gerelateerd aan de regionale nota. Ieder kwartaal 
wordt de stand van zaken geëvalueerd. Hierdoor geven we specifiek richting aan datgene waar op 
dat moment in dat jaar behoefte aan is. Concreet zet de GGD Hart voor Brabant lokaal voor Goirle in 
op de volgende taken:  

• Lokale bijdrage aan uitvoering regionaal beleid en beleidsondersteuning/advisering 

• Samenwerking jeugdgezondheidszorg en sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs  
JGZ, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, scholen, voorschoolse voorzieningen 
zijn belangrijke partners die door inzet van diverse initiatieven zorgen voor een betere 
samenwerking op lokaal niveau.  

• VVE 
JGZ zet in op de signalering en verwijzing van doelgroepkinderen in het kader van VVE (Voor- 
en Vroegschoolse Educatie) door de jeugdarts (vaak in gezamenlijkheid met ouders en school 
op de schoollocatie) en de warme overdracht door de jeugdverpleegkundige en andersom. 
Opvolging vindt plaats tijdens de standaard contactmomenten. Tussentijdse monitoring 
middels extra contactmomenten gebeurt alleen indien daar dringende redenen toe zijn 

• Kortdurende begeleiding en opvoedondersteuning 
JGZ zet extra in op kortdurende gezinsbegeleiding en individuele opvoedingsondersteuning 
door middel van huisbezoeken met de inzet van de Triple P-methodiek. Via deze methode zet 
de jeugdverpleegkundige in op een positief opvoedklimaat. 

• Nu Niet Zwanger 
Ook in 2022 brengen we NNZ onder in het lokaal accent. De afspraken rondom Nu Niet 
Zwanger zijn regionaal gemaakt en onderdeel van de Regionale Nota publieke gezondheid 
2020-2023; hierin hebben alle Midden-Brabantse gemeenten zich gecommitteerd aan de 
financiering van NNZ. 
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• Gezondheidsbeleid en -uitvoering op scholen  
De GGD motiveert scholen (vraaggericht) om expliciet aandacht te besteden aan de 
gezondheid van hun leerlingen. Gezien de actualiteiten rondom Corona en zorgwekkende 
signalen over de mentale gezondheid van de jeugd, zal de GGD in haar advisering binnen de 
Gezonde School-aanpak het belang van het inzetten op het thema Welbevinden 
benadrukken.  

• Mentale gezondheid en weerbaarheid bij jongeren  
GGD zet in op thema Weerbaarheid van de Gezonde School aanpak. Dit bestaat uit pesten, 
omgaan met sociale media, groepsdruk en seksuele weerbaarheid. De inzet hiervan is gedekt 
binnen “Gezondheidsbeleid – en uitvoering op scholen”.  

• Gezondheid in omgevingsvisie 
Positieve gezondheid wordt zoveel mogelijk meegenomen in ruimtelijke ordeningsplannen 
en krijgt een prominentere plek in de omgevingsvisie van de gemeente Goirle. De Brabantse 
omgevingsscan van de GGD is in 2021 opnieuw uitgevoerd en biedt hiertoe handvatten. 

• Aansluiten bij dorpsteam 
Wanneer nodig, sluit de GGD aan bij het dorpsteam om zo goed mogelijk met deze partners 
samen te werken en signalen samen op te pakken. 

• Preventie middelengebruik jongeren onder de 18 jaar (alcohol, drugs, roken)  
Hoewel in de pijler Gezonde Geest vanuit de regio wordt ingezet op preventie ten aanzien 
van middelengebruik, is er voor 2022 en 2023 expliciet gekozen om aanvullende inzet 
hiervoor via de middelen van het lokale preventieplan te doen. Hier voegen we preventie ten 
aanzien van game-verslaving aan toe. De GGD coördineert deze activiteiten 2022 vanuit 
middelen inzet lokaal preventieplan en dus niet vanuit de Lokale Accenten. 

• Extra inzet mentale gezondheid en weerbaarheid loopt via de pilot Young Minds Matter 
Vanwege de nadelige effecten van corona is er voor zowel 2021 als voor 2022 extra inzet 
voor het thema mentale gezondheid en weerbaarheid bij jongeren. Dit gebeurt via de pilot 
Young Minds Matter. Het Mill Hill College is onderdeel van deze pilot.  

 
Kanttekeningen: 
Voor dit jaar is er expliciet gekozen om binnen de lokale accenten in te zetten op jeugd. Dit betekent 
niet dat er niets voor de andere doelgroepen gedaan wordt, alleen niet specifiek gericht binnen de 
lokale accenten 2022. De GGD zal dit jaar bij het voorliggend veld aansluiten om de samenwerking 
daar gerichter te laten plaatsvinden, waarbij alle doelgroepen, dus ook ouderen, aan bod komen.  
 
Financiën 
Er zijn geen financiële gevolgen. Voor de Lokale Accenten en uitvoeringsbudget NNZ is dekking 
binnen de begroting. De begroting 2022 van de GGD is reeds eerder door u vastgesteld. Extra inzet 
valt onder plustaken (niet wettelijk verplicht). Vanuit financieel oogpunt is er door de raad voor 
gekozen om vanaf 2021 deze plustaken te laten vervallen. 
 
Vervolg 
In 2022 zal invulling worden gegeven aan de Lokale Accenten 2022 zoals beschreven. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
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