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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 5 februari 2014 heeft het gemeentebestuur de kadernota 2015 van de GGD West-Brabant ontvangen 
met het verzoek tot het uitbrengen van een zienswijze. In de kadernota worden de voornemens voor de 
beleidsbegroting 2015 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 (2015) besproken worden. De GGD is de uitvoerende zorgpartij waar het de Wet 
Publieke Gezond betreft in de gemeente Steenbergen met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg 
voor de 0- tot 4-jarigen. Deze groep is tot op heden ondergebracht bij TWB. 

3. Overwegingen 
In de kadernota heeft de GGD een aantal uitgangspunten geformuleerd: 

Als je gezond bent, kun je meedoen; wie gezond is maakt minder aanspraak op zorg en kan (als 
dat nodig is mantelzorg geven. 
Gezondheid: een gedeelde verantwoordelijkheid van burger, gezondheidszorg en overheid. 
Meer keuzevrijheid en dichterbij: aansluiten bij regionale en lokale uitdagingen en behoeften van 
burgers. 

De uitgangspunten sluiten aan bij de thema's die in de Nota Wmo-volksgezondheid 2013-2016 
vastgesteld zijn zoals "Een kanteling naar zelf doen en samen doen" en "Gezond leven en bewegen". 

Voor 2015 zijn enkele focuspunten vastgelegd: 
Jeugd: een omslag naar meer preventie en eerdere ondersteuning en uitgaan van de eigen kracht 
van jeugdigen en ouders. 
(Sociale) veiligheid: onder andere door aan te sluiten bij de ontwikkeling van Veiligheidshuizen en 
in te zetten op zorgwekkende zorgmijders. 
Kwetsbare burgers: gericht op optimale participatie van alle burgers en bijdragen aan het 
versterken van eigen kracht van burgers en hun omgeving. 

In de Nota Wmo-Volksgezondheid 2013-2016 is de zorg voor kwetsbare groepen als subdoelstelling 
opgenomen. De inzet van de GGD op kwetsbare burgers als focuspunt sluit hier dan ook goed bij aan. 
Tevens loopt het inzetten op de eigen kracht van burgers als een rode draad door de Nota Wmo-
Volksgezondheid heen. 

Ter inzage ligt: 



De GGD ambieert de rol van kenniscentrum in de regio om in te kunnen zetten op preventieve zorg. Om 
preventief te kunnen werken is de signaalfunctie van belang voor de GGD. Dit vraagt een lokale 
verankering waarin de GGD gekend wordt als lokale partij door organisaties in het veld en bewoners. De 
gemeente vervult hier een belangrijke rol in wat betreft de positionering en sturing van de GGD binnen de 
gemeentelijke context. Preventief inzetten dient te gebeuren in samenspel tussen de gemeente en de 
GGD. 

4. Middelen 
De GGD vraagt de gemeente Steenbergen een totale bijdrage van 0436.759,- in 2015. Dit bedrag is als 
volgt opgebouwd: 

Basistakenpakket (incl. maatwerkdeel) 23.388 inwoners à 018,49 per inwoner 0432.402 

Overige kosten: 

Sociaal statuut: 23.388 inwoners à 00,06 per inwoner 01508 
BOPZ-online: 23.388 inwoners à 00,14 per inwoner 03300 
Gewijzigde verdeelsleutel EKD 0451 -

Totaal: 0436.759 

* Op te merken: de bedragen 618,49, CO, 06 en 60,14 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 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kadernota. Er wordt 
gebruik gemaakt van schriftelijke raadpleging gezien het samenvallen van de eerste raadsvergadering op 
10 april met de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD waarin de kadernota ter vaststelling 
wordt voorgelegd. 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 
10 april a.s. 

7. Voorstel 
Geen zienswijze indienen en instemmen met de Kadernota GGD West-Brabant 2015 in afwachting van 
de beleidsbegroting 2015 van de GGD. 

Hoogachtend. 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de se de burgsmeester ris 
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