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Onderwerp
Concept-beleidsbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg

Steenbergen; 22 mei 2012

Aan de raad,
1. Inleiding

Op 27 april 2012 is de beleidsbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare
Gezondheidszorg (GR OGZ) ontvangen. Het Algemeen Bestuur van de GR OGZ vraagt de
gemeenteraad haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de beleidsbegroting 2013. Het AB van
de GR OGZ heeft haar beleidsbegroting op 12 april jl. ingestemd met deze beleidsbegroting 2013
2.

Achtergrond

Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenten in staat gesteld te worden hun
zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke
regeling. Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ).
Wettelijke taak
Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Gemeenten moeten de samenhang en de
afstemming van en met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen bewaken.
Verplichting instandhouding GGD
Gemeenten zijn verder wettelijk verplicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van taken op
het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD voert activiteiten uit ter bevordering van de
gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen.
Vanuit de Regio West-Brabant hebben in 2011 diverse gemeenschappelijke regelingen waaronder de GR
OGZ een bezuinigingsopdracht gekregen van 3 x 3% voor de jaren 2012 - 2014. Aanvullend werd
overgegaan tot het bevriezen van de gemeentelijke bijdragen op het niveau 2011.

3.

Overwegingen

De GR OGZ geeft in haar begeleidende brief aan op welke onderdelen zij een bezuiniging doorvoert voor
2013. Tevens geeft zij aan dat zij wel een loon- en prijsstijging (1,75%) heeft toegepast op haar begroting
2013 en 2014. Voor 2015 en verder hanteert zij een loon en prijsindexenng van 2%.
De producten waarop wordt bezuinigd zijn:
- Huisvesting € 190.000
Voorlichting beschermende maatregelen reizigers € 34.000
Preventieve gezondheidsonderzoeken jeugdgezondheidszorg € 20.000
Publieksinformatie en documentatie ad. € 45.000

Preventieprogramma's bevolking ad € 90.000
Met bovenstaande maatregelen realiseert de GR OGZ een bezuiniging van 3% en voldoet aan dit deel
van de opdracht die door de deelnemende gemeenten is verstrekt.
Reden voor het toepassen van de loon- en prijsindexering is dat door de deelnemende gemeenten is
aangegeven dat de GR OGZ de frictiekosten zelfstandig dient op te vangen. De GR OGZ is van mening
dat dit niet realistisch is, indien vastgehouden wordt aan de 3 x 3% en geen loon- en prijsstijging. Indien
vastgehouden wordt aan de nullijn, geeft de GR OGZ aan in 2013 de frictiekosten niet langer in haar
eigen organisatie te kunnen opvangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen circa een half
miljoen.
De bijdrage voor de gemeente Steenbergen komt in de concept-beleidsbegroting neer op € 433.608,Werkgroep financiën
De concept beleidsbegroting is besproken in het ambtenaren overleg volksgezondheid en is beoordeeld
door de financiële werkgroep vanuit het West-Brabantse Vergadering. Het advies van de financiële
werkgroep houdt in: niet in te stemmen met de beleidsbegroting 2013 want hoewel wordt voldaan aan de
3% bezuiniging, is de 3% gebaseerd op prijspeil 2011 + indexering en niet op het bevroren prijspeil 2011.
Bezuinigingen Steenbergen
In het kerntakendocument is opgenomen dat op het product volksgezondheid een bezuiniging van €
50.000,- gerealiseerd dient te worden eind 2014. Naast dit standpunt is vanuit de regio West-Brabant
door de 18 deelnemende gemeenten de opdracht verstrekt 3 x 3% te bezuinigen (2012, 2013 en 2014).
Gezien de maatregelen die de GROGZ heeft genomen voor 2012 en 2013 waarmee wordt voldaan aan
de bezuinigingsopdracht van 3 x 3% is het reëel om te verwachten dat eind 2014 een bezuiniging van €
50.000,- op het product volksgezondheid is gerealiseerd.
2012
Voor 2012 heeft de gemeente Steenbergen een bedrag beschikbaar gesteld van € 427.596,- waaraan
toegevoegd moet worden de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de THZ
(technische hygiënezorg) kinderdagverblijven ad € 17.777,-. In totaal is in 2012 een bedrag beschikbaar
gesteld van € 445.373,-

4.

Middelen

Aan de GR OGZ wordt jaarlijks een bijdrage per inwoner beschikbaar gesteld. De gevraagde
gemeentelijke bijdrage door de GR OGZ voor 2013 is gecorrigeerd door de gehanteerde loon- en
prijsindexering in mindering te brengen op het onderdeel afname producten. De gemeentelijke bijdrage is
opgebouwd uit verschillende componenten:
Afname producten
€17,90
Bijdrage sociaal statuut
€ 0,02
Achterblijvende verplichtingen
€ 0,27
BOPZ-online
€ 0,14
Totaal gemeentelijke bijdrage per inwoner: € 18,33. Hierop vindt een correctie plaats van de berekening
van de kosten THZ. Deze worden niet per inwoner berekend maar per locatie cq. gastouder.
De gemeentelijke bijdrage voor 2013 voor het basistakenpakket bedraagt na deze aanpassingen in totaal:
€426.129,-.
5. Risico's

De GR OGZ is een gemeenschappelijke regeling. Indien een meerderheid van de deelnemende
gemeenten instemt met de voorliggende begroting zijn wij gehouden ook ons aandeel te leveren. Echter
de geluiden uit de andere gemeenten geven het beeld dat er merendeel negatieve zienswijzen afgegeven
gaan worden.
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6. Aanpak

Het Algemeen Bestuur van de GR OGZ schriftelijk de zienswijze van de gemeente mededelen door
toezending van het raadsbesluit en -voorstel.
7. Voorstel

1. Niet in te stemmen met de concept-beleidsbegroting 2013 van de GR OGZ;
2. Voor 2013 een bedrag ter beschikking te stellen van € 426.129,-.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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