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Onderwerp
Ontwerp beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant.

Steenbergen; 27 mei 2014

Aan de raad,
1.

Inleiding

Op 10 april j l . heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant de
kadernota 2015 vastgesteld, die de basis vormt voor de ontwerp beleidsbegroting 2015. De ontwerp
beleidsbegroting 2015 is op 24 april 2014 aangeboden aan de gemeenteraden om hun zienswijze
kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de GR GGD West-Brabant behandelt de beleidsbegroting
2014 in haar vergadering van 3 juli 2014.

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.
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In 2012, 2013 en 2014 voerde de GGD in opdracht van de gemeenten bezuinigingen door (3 x 3 Zo). De
GGD geeft invulling aan het volgende takenpakket:
- Infectieziektenbestrijding: algemene infectieziektebestrijding, preventie en bestrijding van seksueel
overdraagbare aandoeningen en tuberculosebestrijding.
- Jeugd en gezin: vaccinaties, preventieve en gerichte gezondheidsonderzoeken, monitoring op basis van
dossiers, verstrekken gezondheidsinformatie en het vormen van zorgnetwerken en zorgstructuren
rondom jeugd en jongeren.
- Monitoring publieke gezondheid I lokaal gezondheidsbeleid: epidemiologisch onderzoek en advies
bevolking, integrale beleidsadvisering en Think before you drink.
- Publieksinformatie en communicatie: publieksinformatie en documentatie.
- Gezonde en veilige leefomgeving: preventieprogramma's, medische milieukunde en technische
hygiënezorg.
- Kwetsbare groepen: psychosociale hulpverlening bij gebeurtenissen met kans op maatschappelijke
onrust, Meldpunt Zorg en Overlast, en deelname lokale casuïstiek overleggen openbare geestelijke
gezondheidszorg.
- Forensische geneeskunde: lijkschouwen en 24-uurs bereikbaarheid.

3.
Overwegingen
Het jaar 2015 staat in het teken van de gemeentelijke transities. De uitdagingen zijn gericht op het
bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Gezondheid is hierbij een
belangrijke voorwaarde. Ook voor de GGD biedt deze transformatie nieuwe kansen.

Ter inzage ligt:

De GGD stelt zich voor 2015 in ieder geval deze uitdagingen:
- het integreren van de jeugdgezondheidszorg voor een aantal gemeenten;
- het integraal verbinden met het werk voor jeugdhulp;
- alle kwetsbare kinderen in beeld;
- het verstevigen van de vangnetfunctie, zodat niemand tussen de wal en het schip valt.
De burger is verantwoordelijk voor zijn eigen gezonde gedrag. De overheid bewaakt, beschermt en
bevordert de publieke gezondheid. De GGD voert die taken uit, met voor 2015 de focus op: jeugd,
veiligheid en kwetsbare groepen:
- investeren in gezond gedrag loont, zeker bij de jeugd;
- vergroten van de (sociale) veiligheid in de breedste zin;
- het bieden van een vangnet voor kwetsbare groepen.
Ontwikkelingen:
Regionalisering TBC
Om de kwaliteit en de continuïteit van de tuberculosebestrijding te garanderen (mede vanwege de
geleidelijke afname van het aantal TBC-patiënten), is regionalisering nodig van de uitvoering door de
GGD'en zoals beschreven in het Nationaal Plan TBC-bestrijding 2011-2015 van het RIVM/Centrum voor
infectieziektebestrijding. Het nationaal plan voorziet in de landelijke opschaling naar vier TBC-regio's, o.a.
Zuid-Nederland. Dit samenwerkingsplan wordt uitgewerkt in 2014 en 2015.
Preventieprogramma's
- In 2015 continueert de GGD West-Brabant de uitvoering van het experiment "Samen sterk in maatwerk".
In opdracht van het bestuur experimenteert de GGD met het inhoudelijk volledig vraaggericht invullen van
het maatwerk. Eind 2015 heeft de GGD haar ervaringen gedeeld en de richting naar 2016 bepaald. De
GGD continueert de integrale en vraaggerichte aanpak in de wijk, buurt of het dorp en breidt deze
werkwijze uit om de gezondheid van vooral mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Op wijkniveau
worden verbeteringen zichtbaar door bijvoorbeeld het dalen van overgewicht, van psychische klachten en
van eenzaamheid bij bepaalde doelgroepen.
- In 2015 worden opnieuw projecten uitgevoerd met de eerstel ij nszorg wat resulteert in minder zorgkosten
en meer participatie van burgers.
- In het kader van het experiment "Samen sterk in maatwerk" krijgen werk en duurzame inzetbaarheid
door gezondheid werken in 2015 een prominentere plaats. Deze insteek sluit aan bij de vier hoofdlijnen
van het Nationaal Programma Preventie "Alles is gezondheid": zorg, school, wijk en buurt.
Technische hvgiënezorg
- In opdracht van het bestuur, continueert de GGD voor het tweede jaar het experiment "Inspecties
kinderopvang": de GGD experimenteert op basis van de behoefte van gemeenten aan meer lokale sturing
op de kwaliteit van de kinderopvang en de daarbij passende inspecties en handhaving. Eind 2015 deelt
de GGD haar ervaringen en wordt de richting voor 2016 bepaald.
- In nauw overleg met de gemeenten worden in 2015 de afgesproken inspecties uitgevoerd.
- Er worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Nieuwe Toezicht in 2016.
- Instellingen waar gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's spelen worden in beeld gebracht.
Milieu
Op basis van de Wet publieke gezondheid bevordert de GGD de medisch-milieukundige zorg voor
gemeenten. Deze bevorderingstaak is opgedeeld in vijf taakgebieden:
- signaleren van ongewenste situaties;
- adviseren over risico's, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen;
- beantwoorden van vragen uit de bevolking;
- voorlichting geven;
- onderzoek uitvoeren.
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In 2015 ligt de focus op gezonde gebiedsontwikkeling/ wijkinrichting, veiligheid/ crisisbeheersing en
intensieve veehouderij.
Openbare Geestelijke gezondheidszorg
In 2015 wordt het Meldpunt Zorg en Overlast verder uitgebouwd. Dit laagdrempelige meldpunt is er voor
burgers en professionals om zorgwekkende situaties in de omgeving te melden. Na de melding brengt de
GGD de situatie in kaart en gaat waar nodig over tot actie. Stip op de horizon in elke gemeente: bekend
en gewenst te zijn als het meldpunt voor signalen over kwetsbare burgers.
4.

Middelen

De GGD vraagt de gemeente Steenbergen een totale bijdrage van 6436.759,- in 2015. Dit bedrag is als
volgt opgebouwd:
Basistakenpakket (incl. maatwerkdeel) 23.388 inwoners à 618,49 per inwoner

6432.402

Overige kosten:
Sociaal statuut: 23.388 inwoners à CO,06 per inwoner
BOPZ-online: 23.388 inwoners à 60,14 per inwoner
Gewijzigde verdeelsleutel EKD

61.508
63.300
6451 -

Totaal:

6436.759

* Op te merken: de bedragen C18,49, CO, 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.
In de begroting 2014 is voor de bijdrage aan de GROGZ (GGD) een gemeentelijke bijdrage opgenomen
van 6 440.509,-. Dit bedrag is exclusief het bedrag voor extra contactmomenten adolescenten waarvoor 6
16.766,- was opgenomen. In het kader van de bezuinigingen is bij raadsbesluit van 24 juni 2013 besloten
om vanaf 2015 een algemene bezuiniging van structureel 6 8.150,- op de GROGZ te realiseren. Per saldo
is voor 2015 een gemeentelijke bijdrage van 6 449.125,- opgenomen. Nu wordt voor 2015 een bijdrage
gevraagd van ad 6 436.759,- (incl. bijdrage extra contactmomenten). Geadviseerd wordt laatst genoemde
bedrag in onze begroting 2015 op te nemen, waardoor naast de bezuiniging nog een extra voordeel van 6
12.366,- wordt gerealiseerd.

5.
Risico's
De gemeente Steenbergen maakt deel uit van de GR GGD West-Brabant net als de 17 andere
gemeenten uit West-Brabant. Indien een meerderheid van de gemeenten anders besluit ten aanzien van
de beleidsbegroting kan dit ook voor de gemeente Steenbergen consequenties hebben.

6. Communicatie/Aanpak
Het algemeen bestuur van de GR GGD West-Brabant informeren over het besluit van de raad inzake de
ontwerp beleidsbegroting 2015 ter voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur van de GR
GGD West-Brabant op 3 juli 2014.

7. Voorstel
1. Instemmen met de ontwerp beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD WestBrabant.
2. Een bijdrage van 0436.759,- beschikbaar stellen aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD WestBrabant voor 2015.

Hoogachtend,
de burgemeester,

Bogers
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