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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad de kadernota 2016 van de GGD West-Brabant ontvangen met 
het verzoek tot het uitbrengen van een zienswijze. In de kadernota worden de voornemens voor de 
beleidsbegroting 2016 van de GGD West-Brabant besproken. 

2. Achtergrond 
Jaarlijks brengt de GGD West-Brabant een kadernota uit waarin de voornemens voor de beleidsbegroting 
van het volgende jaar besproken worden. De GGD is de uitvoerende zorgpartij waar het de Wet Publieke 
Gezondheid betreft in de gemeente Steenbergen. 

3. Overwegingen 
De missie van de GGD voor 2016 is opstaan voor kwetsbaren. Het doel van de GGD is dat het goed gaat 
met alle inwoners van West-Brabant: kinderen, ouderen en iedereen die een (tijdelijk) vangnet nodig 
heeft. 

In de kadernota heeft de GGD een aantal focuspunten geformuleerd: 
Jeugd: investeren in gezond gedrag loont. Ouders hebben de regie en de nadruk van de 
jeugdgezondheidszorg ligt op het versterken van de eigen kracht. 
Veiligheid: onder andere door aan te sluiten bij de ontwikkeling van Veiligheidshuizen en zich te 
richten op meer zicht op kwetsbare groepen burgers en op zorgmijders. 
Kwetsbare burgers: een vangnet bieden voor mensen die tussen wal en schip vallen. 

4. Middelen 
De GGD vraagt de gemeente Steenbergen een totale bijdrage van 0435.795,- voor 2016. Dit bedrag is als 
volgt opgebouwd: 

Basistakenpakket (incl. maatwerkdeel) 23.638 inwoners à 018,40 per inwoner 0 434.939,-

Overige kosten: 
Sociaal statuut: 23.638 inwoners à 0- 0,06 per inwoner 
BOPZ-online: 23.638 inwoners à 0 0,14 per inwoner 
Gewijzigde verdeelsleutel EKD 

0- 1.508,-
0 3.100,-
C- 736,-

Totaal: C 435.795,-

Ter inzage ligt: 



* Op te merken: de bedragen 618,40, 0-0,06 en CO, 14 per inwoner zijn afgeronde bedragen op twee 
decimalen achter de komma. Voorde bovenstaande berekening van de bijdrage van de gemeente 
Steenbergen wordt het gehele bedrag gebruikt tot zes decimalen achter de komma. 

5. Risico's 
Niet van toepassing. 

6. Communicatie/Aanpak 
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kadernota. De GGD 
zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het raadsbesluit en het collegebesluit zodat dit 
meegenomen kan worden in de definitieve vaststelling van de kadernota 2014 op 9 april a.s. 

7. Voorstel 
Geen zienswijze indienen en instemmen met de Kadernota GGD West-Brabant 2016 in afwachting van 
de beleidsbegroting 2016 van de GGD. 

Hoogachtend, 

de loco de burgemeester ae loco^sec 
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