
L 
7 G/G/Pi 

West -Brabant  

Aan de raden van de gemeenten 

die deelnemen in de GGD West-Brabant 

Kenmerk: UIT-15033841 Datum: 14 april 2015 

Behandeld door: A.G.G.J. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl 

Onderwerp: Begroting en jaarstukken GGD West-Brabant 

Geachte raad, 

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2014 en de beleidsbegroting 2016 van de GGD West-Brabant. Het 

algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van 9 juli 2015. Hieronder 

lichten wij ze toe. 

Jaarstukken 2014 

In de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de 

GGD op het gebied van beleid, prestaties, financiën en bedrijfsvoering. De gemeentelijke bijdrage is 

gelijk aan de bijdrage zoals het algemeen bestuur die vaststelde in de beleidsbegroting 2014. 

De GGD ging verder met het flexibiliseren van het takenpakket: meer keuzevrijheid voor de 

gemeenten. Daarnaast vond in 2014 de voorbereiding plaats van de integratie met de 0- tot 4-

jarigenzorg van Thebe. 

We willen zorgen voor een gezonde en veilige samenleving en richten ons ook op de kwetsbare burger. 

Een goed voorbeeld daarvan was de actie op camping Fort Oranje, zie onze brochure daarover. 

In 2014 voerde de GGD de laatste van de 3 x 3% bezuiniging door en hierdoor realiseerden we de 

opgelegde bezuiniging voor in totaal ruim C 550.000. De exploitatie over 2014 sluit met een positief 

resultaat van € 278.324. We stellen het algemeen bestuur voor om € 122.114 toe te voegen aan de 
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Begroting 2016 

De beleidsbegroting is een uitwerking van de kadernota die het algemeen bestuur op 9 april 

vaststelde. In de weken daarvoor gaf een aantal gemeenten hun zienswijze over deze kadernota, die 

het algemeen bestuur meenam in zijn besluit. De algemene lijn daarvan was: steun voor de inhoud 

van en het beleid in de kadernota en de financiële aspecten daarvan. 

Op basis van de zienswijzen van onze gemeenten pasten we de begroting aan: 

bij de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4- jarigen: een lagere bijdrage voor de gemeenten 

waar consultatiebureaus sloten en er daardoor lagere huisvestingskosten waren; 

de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4-jarigen voor de gemeente Halderberge vanaf 2016; 

het herstel van de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in West-Brabant voor de 

jaren 2015 tot en met 2017, conform het besluit van het algemeen bestuur van 9 april. In 

2015 vormt het bestuur een bestemmingsreserve om de kosten te dekken. 

Behalve een inleiding en een overzicht van de aandachtspunten van de programma's vindt u als 

uitdagingen voor 2016 onder andere: 

het invoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg; 

het verstevigen van het netwerk rondom kwetsbare burgers; 

het verder versterken van de monitoring in het sociale domein. 

Deze uitdagingen zijn bedoeld om, naast het reguliere werk, focus aan te geven voor 2016. 

Vervolg 

Op 9 juli neemt het algemeen bestuur een besluit over de beleidsbegroting. Conform artikel 15, lid 3 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over onze begroting naar voren 

brengen. Laat uw eigen planning het niet toe om dit vóór eind juni te doen, dan geven we u in 

overweging om de verdere afhandeling aan het college op te dragen. 

Heeft uw gemeente belangstelling voor een toelichting of een presentatie over deze stukken of over het 

werk van de GGD, dan kunt u dat doorgeven aan ons secretariaat, tel. 076 - 528 2211 of 

directiesecretariaattaiqqdwestbrabant.nl. 
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directeur publieke gezondheid 

Bijlagen: 

jaarstukken 2014 GGD West-Brabant; 

beleidsbegroting 2016 GGD West-Brabant. 

Cc: - de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail); 

- de griffier (per e-mail). 
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