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Kadernota 2015

Geacht college,

Hierbij sturen wij u de kadernota 2015 van de GGD West-Brabant, met daarin onze voornemens voor
de beleidsbegroting 2015. In de nota sluiten we als uw gezondheidsdienst aan bij de ontwikkelingen en
transities die op dit moment bij u spelen. Wij vernemen graag uw zienswijze op onze nota.

Kadernota
Als Dagelijks Bestuur sturen wij u jaarlijks in februari een kadernota met daarin de kaders voor de
beleidsbegroting van de GGD. In deze nota beschrijven we de financiële en de inhoudelijke uitgangspunten van het komende jaar.
Door te werken met een kadernota sluiten we (nog) meer aan bij de planning & controlcyclus binnen de
gemeenten en vergroten wij, in een eerder stadium, de betrokkenheid van gemeenten en hun raden bij
onze GGD.

Focuspunten: jeugd, (sociale) veiligheid en kwetsbare groepen
Investeren in gezond gedrag loont. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren. We blijven ons daarom
richten op de jeugd. We willen een bijdrage leveren aan de stelselherziening jeugd: meer preventie en
eerdere ondersteuning; uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders; minder snel
medicaliseren van problemen en betere samenwerking rond gezinnen.
We willen de (sociale) veiligheid van de burger in breedste zin vergroten. De ‘man/vrouw op straat’
moet zich veilig en prettig kunnen voelen in het dagelijkse leven. Zowel thuis, als in wijk en gemeente.

Meedoen is gezond, en als je gezond bent kun je meedoen. We richten ons op optimale participatie van
alle burgers, met speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, we dragen bij aan het versterken van
de eigen kracht van burgers en hun omgeving.

Financieel kader
In 2014 realiseerde de GGD de taakstelling vanaf 2012: drie keer 3% bezuinigen. Vanaf 2015 verantwoorden we in onze begroting ook de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4-jarigen die we voor een
aantal gemeenten gaan uitvoeren, op basis van de oorspronkelijke offertes voor 2014 van Thebe,
inclusief maatwerk en indexering.

Meer keuzevrijheid en dichterbij
We streven naar een GGD die zo goed mogelijk aansluit bij de lokale en regionale uitdagingen waar
gemeenten voor staan én bij de behoeften van burgers. Dit bekent meer keuzevrijheid en flexibelere
GGD-producten en -diensten. Deze uitgangspunten zetten we door in 2015. Zo kunnen we (nog) beter
inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en op de vraag van gemeenten en burgers.
Vaststellen kadernota
We vragen u om een reactie op de kadernota en doen u de suggestie om deze nota in uw raad of
raadscommissie te bespreken. Daarna leggen wij de kadernota ter vaststelling voor aan ons Algemeen
Bestuur, in zijn vergadering van 10 april.
Daarna stellen we de beleidsbegroting 2015 op binnen de kaders die het Algemeen Bestuur vaststelde.
We leggen deze beleidsbegroting dan voor aan de gemeenteraden voor een zienswijze.
De beleidsbegroting komt ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli.

Graag geven we in uw commissie of raad een toelichting over de kadernota of de beleidsbegroting.
Heeft uw gemeente daarvoor belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan uw lokaal beleidsadviseur
van de GGD.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant,
namens deze,

T. Theunis,
portefeuillehouder financiën

