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Beleidsbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg

Steenbergen; 6 mei 2013

Aan de raad,
1.
Inleiding
Het algemeen bestuur van de GR OGZ (gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg) heeft
op 25 april 2013 de ontwerp beleidsbegroting 2014 toegestuurd aan de gemeenteraden om hun
zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de GR OGZ behandelt de beleidsbegroting
2014 in haar vergadering van 20 juni 2013. In de begroting 2014 is de 3Yo bezuiniging zoals door de 18
gemeenten als opdracht is gegeven aan de Verbonden Partijen verwerkt.
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.
In de tweede helft 2008 hebben de gemeenteraden ingestemd met het nieuwe basistakenpakket 2009 2012 van de GR OGZ. In het nieuwe basistakenpakket is voor enkele onderdelen een intensivering
voorgesteld.
Op dit moment staan zowel de gemeenten als de GR OGZ voor een forse bezuinigingsoperatie. Aan de
GR OGZ is een bezuinigingsopdracht verstrekt van 3 x 3X waarbij een loon- en prijsindexenng binnen de
begroting opgevangen dient te worden. Daarnaast is door het AB besloten dat de intensiveringen waartoe
in 2008 is besloten niet langer worden geëffectueerd.
In de beleidsbegroting 2014 wordt wel een loon- en prijsindexen ng toegepast. Ook bij andere
gemeenschappelijke regelingen is dit principe vanaf 2013 losgelaten. De GR OGZ realiseert de gegeven
opdracht om 3x3^o te bezuinigen waarbij 2011 als basisjaar is genomen.
3.
Overwegingen
De conceptbegroting zoals deze nu voorligt gaat uit van de 3 x 3 Zo bezuinigingsopdracht waarbij wel een
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loon- en prijsindex wordt toegepast van 1,93 7o. De GR OGZ geeft aan dat dit het jaar is waarin de laatste
3 Zo van de bezuinigingsopdracht gerealiseerd dient te worden. De conceptbegroting brengt in beeld dat
deze bezuiniging ook daadwerkelijk wordt gehaald. Wel geeft het bestuur aan dat eventuele frictiekosten
die ontstaan niet langer door de organisatie gedragen kunnen worden. Frictiekosten die in 2012 en 2013
zijn ontstaan heeft de GR OGZ uit haar eigen middelen gedragen.
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Ontwikkelingen
Eind 2012 is de GR OGZ gestart met een ontwikkeltraject waarbij de bestuursvisie van de GGD is
geformuleerd. Deze visie is de volgende:
De GGD Gevoel voor Brabant
ons werk, uw leven!
Ter inzage ligt: beleidsbegroting 2014

In 2020 is de GGD hét kenniscentrum van de gemeenten in de regio, dat op transparante wijze de
preventieve zorg in het brede sociale domein innoveert, initieert, regisseert, onderzoekt, verbindt,
versterkt en uitvoert. Om zo gezondheid, veiligheid en welzijn van (kwetsbare) burgers te bewaken,
bevorderen en beschermen. Vanuit gezamenlijk en gelijkwaardig partnership, gebaseerd op natuurlijk
vertrouwen, gezag, expertise en kwaliteit. Als flexibele spin in het web verbindt GGD burgers,
zorgpartijen en gemeenten, vanuit het perspectief van de burger. Dagelijks en in crisissituaties.
Dichtbij, op maat, helder en informatief. Vanuit eigen kracht én gezamenlijke kracht!
Op basis van deze visie gaat de GGD in 2014 aan de slag met het uitwerken van een
flexibiliseringstraject en het samenstellen van het GGD pakket. In 2014 worden drie experimenten
uitgevoerd te weten:
Experiment 1: inspecties Wet kinderopvang. De aanleiding voor dit experiment is de behoefte aan
meer lokale sturing en een betere invulling van het lokale handhavingsbeleid. Het resultaat hiervan is
dat een beperkt deel van het product Technische hygiënezorg in het basispakket blijft en dat gemeenten
in samenspraak met de GGD invulling gaan geven aan het lokale handhavings- en controlebeleid van de
kinderopvang.
Experiment 2: maatwerk preventieprogramma's. Dit experiment gaat over het inhoudelijk
volledig vraaggericht invullen van het maatwerkdeel van preventieprogramma's (onderdeel van het
basispakket), in een goede samenwerking tussen gemeente, GGD en andere partners.
De opdracht aan de GGD is om integraal en flexibel in te spelen op de vraag en écht vraaggericht te
zijn. Het kan ook leiden tot een heel andere inzet van de GGD, die de preventieprogramma's
overstijgt.
Experiment 3: slimmer benutten van de GGD in het sociale domein. Voortvloeiend uit de
bestuurlijke visie heeft de GGD, als organisatie van de gemeente, rollen en taken in het brede sociale
domein. In dit experiment zoeken we uit welke rollen en taken dit zijn.
Extra contactmoment 13/14 jarigen.
Door het ministerie zijn in 2013 extra middelen aan de gemeenten toegekend voor het organiseren van
een extra contactmoment voor 13/14 jarigen. De GGD werkt op dit moment aan een plan van aanpak om
dit contactmoment vorm te geven.
Het contactmoment moet gericht zijn op:
- een gezond gewicht (tegengaan van over- en ondergewicht);
- het bevorderen van seksueel gezond gedrag;
- de aanpak van sociaal emotionele problematiek/bevorderen van weerbaarheid;
- preventie van middelengebruik (waaronder alcohol).
De middelen die hiervoor benodigd zijn, zijn nog niet verwerkt in de conceptbegroting 2014. Hierover volgt
later een separaat voorstel. Deze middelen zijn in de gemeentelijke begroting wel gereserveerd voor deze
inzet.
Bezuinigingsopdracht gemeente Steenbergen
Met deze bijdrage is aan de bezuinigingsopdracht van 3 x3^o en de bezuinigingopdracht die gemeente
Steenbergen had weggelegd op het product volksgezondheid/jeugdgezondheidszorg gerealiseerd.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de beleidsbegroting 2014 van de GR OGZ en een bijdrage
beschikbaar te stellen van C 440,509-. De totale bijdrage aan de GR OGZ is opgenomen in de
gemeentelijke meerjarenbegroting en begroting 2014.
4.
Middelen
Aan de GR OGZ wordt een bijdrage per inwoner beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is opgebouwd uit
verschillende componenten:
afname producten
C 18,48
Bijdrage sociaal statuut
6 0,02
Achterblijvende verplichtingen
C 0,27
BOPZ-online
6 0,10
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BOPZ-online
e 0,10
Totaal gemeentelijke bijdrage per inwoner: C 18,87
De gemeentelijke bijdrage voor 2014 voor het basistakenpakket bedraagt in totaal: C 440,509,-.
5. Risico's
De gemeente maakt deel uit van de GR OGZ net als de 17 andere gemeenten uit West-Brabant. Indien
een meerderheid van de gemeenten anders besluit ten aanzien van de begroting kan dit ook voor de
gemeente Steenbergen consequenties hebben.
6.
Communicatie/Aanpak
De raad voorstellen haar zienswijze ten aanzien van de beleidsbegroting 2014 van de GR OGZ kenbaar
te maken. Vervolgens het raadsbesluit aanbieden aan het algemeen bestuur van de GR OGZ.
7.
Voorstel
De raad voorstellen haar positieve zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2014 en een
bedrag van C 440.509,- ter beschikking stellen voor 2014.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester

mr. J.M.W.H. Leloux

drs. S.C.C.M. Bolten

3

