7
West-Brabant
Aan de gemeenteraad

Kenmerk:

INT-113521

Datum:

Behandeld door

I.F.H. van den Borne

E-mail:

Onderwerp:

Kadernota 2016

4 februari 2015
i.borne@ggdwestbrabant.nl

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de kadernota 2016 van de GGD West-Brabant, met daarin onze voornemens voor
de beleidsbegroting 2016. In de nota sluiten we als uw gezondheidsdienst aan bij de
(maatschappelijke) ontwikkelingen die op dit moment spelen. Wij vernemen graag uw zienswijze op
onze nota.

Waarom een kadernota?
Als dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant sturen wij u jaarlijks in februari een kadernota, met
daarin de kaders voor de beleidsbegroting van de GGD. In deze nota beschrijven we de financiële en
de inhoudelijke uitgangspunten van het komende jaar. Door te werken met een kadernota sluiten we
(nog) meer aan bij de planning S. control cyclus binnen de gemeenten en vergroten wij, in een eerder
stadium, de betrokkenheid van gemeenten en hun raden bij onze GGD.

Inhoudelijke focuspunten: jeugd en veiligheid
We staan op voor kwetsbaren! Dat is de missie van de GGD West-Brabant. We willen ervoor zorgen dat
het goed gaat met álle inwoners van West-Brabant: kinderen, ouderen en iedereen die een (tijdelijk)
vangnet nodig heeft. We staan dichtbij de burger, midden in de samenleving én werken deskundig en
met passie. Voor 2016 leidt dit tot de volgende focuspunten:
Jeugd: Investeren in gezond gedrag loont. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren. We blijven
ons daarom richten op de jeugd. We willen kwetsbare kinderen eerder opsporen én zorgen voor
minder kwetsbare kinderen! Ons uitgangspunt daarbij is kinderen en ouders de juiste aandacht
geven. Dichtbij, aansluitend bij de behoefte van kind/gezin, passend en efficiënt. Ouders hebben
de regie en de nadruk van de jgz ligt op het versterken van de eigen kracht.
Veiligheid: we willen de (sociale) veiligheid van de burger in breedste zin vergroten. De
'man/vrouw op straat' moet zich veilig en prettig kunnen voelen in het dagelijkse leven. Zowel
thuis, als in wijk en gemeente.

Meer keuzevrijheid en dichterbij
We streven naar een GGD die zo goed mogelijk aansluit bij regionale en lokale uitdagingen waar
gemeenten voor staan én bij de behoeften van burgers. Dit bekent voor gemeenten meer keuzevrijheid en flexibelere GGD-producten en -diensten. Voor burgers betekent het dat wij hen veel en
vaak opzoeken, om hun wensen en behoeften te achterhalen en hen te betrekken bij ontwikkelingen.
Dit vraagt een andere samenwerkingsrelatie, gebaseerd op vertrouwen, open staan en echt luisteren
naar elkaar. Daar blijven we ook in 2016 aan werken.

Financieel kader
Het financiële kader is conform de beleidsbegroting 2015, inclusief de indexering en het beëindigen
van de gemeentelijke bijdrage voor het sociaal statuut. De indexering is in 2016 negatief, omdat we bij
de berekening van de index rekening houden met een correctie over twee jaar (2014 en 2015). In
2015 verwachten we een lagere index vanwege lagere pensioenlasten. Dit betekent dat de
gemeentelijke bijdrage in 2016 C 0,15 per inwoner lager uitvalt.

Vaststellen kadernota
We leggen de kadernota ter vaststelling voor aan ons algemeen bestuur, in zijn vergadering van 9 april
2015. Indien u ons uiterlijk 23 maart in een schriftelijke reactie uw zienswijze stuurt, kunnen wij deze
nog verwerken in de stukken voor deze vergadering. Uw lid van het algemeen bestuur kan uw reactie
natuurlijk ook mondeling inbrengen tijdens de vergadering zelf. Na vaststelling van de kadernota
stellen we de beleidsbegroting 2016 op. We leggen deze beleidsbegroting ook voor aan de
gemeenteraden voor een zienswijze. De beleidsbegroting komt ter vaststelling in de vergadering van
het algemeen bestuur van de GGD op 9 juli.
Graag geven we in uw raad een toelichting op de kadernota of de beleidsbegroting. Heeft uw gemeente
daarvoor belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan uw lokaal beleidsadviseur van de GGD.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
namens deze,

T. Theunis,
portefeuillehouder financiën

