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Voorwoord 

2014: jaar van verandering 

In 2014 bereidden de gemeenten zich voor op fundamenteel nieuwe (zorg) taken. Die transitie had 

ook gevolgen voor het werk van de GGD: we ondersteunen de gemeenten bij die nieuwe taken en 

gaan daarbij, meer nog dan vroeger, uit van de eigen regie door de burger. 

De GGD wil zorgen voor een gezonde en veilige samenleving, waar het prettig leven en opgroeien 

is. Daarbij richten we ons ook op de kwetsbare burger. Een goed voorbeeld daarvoor was de actie 

op Fort Oranje in Zundert. Hier en op twee andere campings had de GGD een belangrijke rol 

tijdens grote handhavingsacties. We onderzochten zorgwekkende situaties in de leefbaarheid, met 

speciale aandacht voor de kinderen, Verderop leest u meer hierover. 

Innovatie 

De organisatie en haar medewerkers kunnen de veranderingen aan en geven ze waar mogelijk een 

impuls. Tegelijkertijd blijven we investeren in vernieuwing en daar zijn we trots op. 

De medewerkers van GGD en thuiszorginstellingen intensiveerden de samenwerking door te 

werken in één kinddossier. Dit dossier is door ouders van kinderen ook op te vragen, via Mijn Kind 

in Beeld, waar ze ook terecht kunnen voor adviezen op maat over opgroeien en opvoeden. 

Daarnaast gingen we door met het aanbieden van scholingen en trainingen via de GGD Academv. 

Een flexibel pakket 
De gemeenten willen meer keuzevrijheid in het GGD-pakket. Dit GGD-project heet: flexibilisering. 

We gingen verder met de drie experimenten: de inspecties kinderopvang, de GGD in het sociale 

domein en het maatwerk in preventieprogramma's en zetten de eerste stappen in het verder 

flexibiliseren van dat maatwerk. 

2014 was ook het jaar waarin de GGD de integratie met de 0- tot 4-jarigenzorg van Thebe 

voorbereidde en daarbij zo'n 80 nieuwe medewerkers welkom heette. Dit alles ging in een goede 

sfeer en we konden deze integratie volgens planning afronden. 

Tot slot: de financiën 

In 2014 voerden we de laatste van 3 x 3% bezuiniging door en bezuinigden ruim € 550.000. De 

jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 278.324-, 

Tegelijkertijd werkten we verder aan een betere relatie met de gemeente. Daardoor groeide het 

vertrouwen. We denken dat we ook dit jaar weer goede stappen zetten naar een GGD die nog meer 

een dienst werd van en voor de gemeenten. 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 

Breda 9 april,Z015, 

de'sedreÈaris- -i de voorzitter 

L.C. Poppe-de Looff 
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Programmaverantwoording 

1. Preventie van infectieziekten 

1.1 Wat hebben we bereikt? 
We beschermden de inwoners van West-Brabant door het voorkomen en zoveel mogelijk terug

dringen van infectieziekten. Met onze curatieve soa-bestrijding, waaronder soa-testen en -

behandeling, bereikten we de risicogroepen: jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met 

mannen. Tot slot ondersteunden we de infectieziektebestrijding met de (extern gefinancierde) 

reizigersvaccinatie en vaccinaties bij beroepsgroepen. 

1.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 
In 2014 kregen we 1.332 meldingen van infectieziekten, waarvan 1.007 meldingsplichtige. We 

kregen vooral veel meldingen en vragen over kinkhoest. Daarnaast waren er meer vragen (2014: 

41, 2013: 29) over bijzonder resistente micro-organismen in woningen en instellingen. 

Naar aanleiding van de Ebola-epidemie in West-Afrika overlegden we regelmatig met de 

Geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR), de ambulancedienst, huisartsen en andere 

instellingen om hen voor te bereiden op een eventuele introductie. We gaven voorlichtingen om 

hen bewust te maken van de risico's en van hun rol en verantwoordelijkheid. 

In 2014 bereidden we ons met een interne oefening voor op nieuwe dreigingen zoals MERS en 

resistente bacteriën. We versterkten het overleg met partners zoals de ambulancedienst, het 

Havenschap Moerdijk en het asielzoekerscentrum in Breda. We verzorgden voorlichting in verpleeg-

en verzorgingstehuizen. 

Daarnaast werkte een aantal medewerkers mee aan de bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden 

die de GGD in 2014 organiseerde. 

Ook verscheen het nieuwe e-magazine Gezond West-Brabant. Dit e-magazine biedt gemeenten 

handvatten om de gezondheid en veiligheid van de inwoners te bewaken, beschermen en 

bevorderen. De eerste uitgave ging over de nieuwe dreigingen door infectieziekten. 

Ook namen we deel aan een aantal landelijke onderzoeken over voedseluitbraken, de mazelen

epidemie en hepatitis B vaccinatie. 

Voor de soa-bestrijding zijn er curatieve spreekuren in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal. In 

2014 nam het aantal soa-consulten af van 4.100 naar 3.808 (in 2013), deels door de strengere 

regels om voor een soa-onderzoek in aanmerking te komen. Risicogroepen weten ons steeds beter 

te vinden en het vindpercentage steeg naar bijna 18%. 

We versterkten de preventieactivltelten voor jongeren. We gaven voorlichtingen op scholen voor 

voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs, aan het jongerenwerk en aan jongeren met 

verstandelijke beperkingen. Om jongeren te bereiken, zetten we steeds vaker social media in, 

onder andere via het Twitter-account @ggdjongeren. Tot slot legden we netwerkcontacten met 

onder andere de zorgadviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), de jeugdhulpverlening 

en apotheken. En we intensiveerden het overleg met partners, vooral met huisartsen en 

dermatologen. 
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Om de marktpositie voor reizigerszorg te versterken, kozen we in 2012 samen met de GGD'en in 

Brabant, Zeeland en Gelderland een marktstrategie In de vorm van de website GGD 

Reisvaccinaties. die we verder uitbouwden. Via dit platform kunnen klanten digitaal een afspraak 

maken voor het spreekuur. We publiceerden vier online nieuwsbrieven in 2014: voor huisartsen, 

reisbureaus, reizigers en GGD-medewerkers. Ook Is er een landelijk Twltter-team, dat dagelijks 

tweets uitstuurt via @ggdreistmee en in december 2014 startte het facebookteam. Ook 

ontwikkelden we materialen om de zichtbaarheid en vindbaarheid van de GGD'en te vergroten 

zoals een film en wldget. 

Voor de vaccinaties beroepsgroepen sloten we zes nieuwe contracten af met onder andere de 

Stichting Huisartsen Laboratorium, zorginstellingen (o.a. De Leystroom en Surplus Zorg) en 

begeleid wonen. In 2014 dienden we ruim 2.700 vaccinaties toe. 

BEGROTING REALISATIE ABSOLUUT PERCENTAGE 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTINDICATOREN 2014 2014 VERSCHIL VERSCHIL 

1 Algemene kifecfleztektebestijdlng 

U Algemene rfccti«zJ«ldebesUgefng 
Aantal dinlei (fce/eiM vla le'efon'sche contacten, sigmlen laboratoria of 
sprethjrer) 

1.SS0 2 254 M4 21% 

Ainlt! hfeeHezleldenmsldngtn {hel.afhindeErgen) 549 1.007 458 83% 

Aantal bror- en contactopsporlno/- onderzoeken 730 1S0 •10 -17% 

Vooilchfingaaclwrtetten 15 23 3 53% 

Aantal aefer.hyeir outbruahiairageneiit 3 1 -2 •67% 

Aantal rapportages op basa van regfebatle en analyse veizaneWe gegevens 3 2 • 1 • 33% 

12 
Fïevenöe en besnijding van seksueel 
overdraagbare aindoenïtgen 

Aantal SCtA-onderzoeken 4.100 3.SOS -232 -7% 

Aantal bron-en conüetopsporlngsonderzoeken 540 664 144 27% 

Aantal voor ScliUigsacb/Kerten 75 79 5% 

Aantal vacckiaSes hepatitis B risicogroepen 300 331 31 10% 

Aantal rapportages op basis van registratie en analyse vïtl verzarrekts gegevena 1 1 0 0% 

1.3 Tuberc Josebittoydbg Aantal R5nlgn fioiastoto's 1.750 1161 589 -34% 

Aantal Mantotalesls B50 761 -69 -10% 

Aantal BCG (-vaccinates) 700 5C5 -195 -38% 

Aantal gescroendn rhkograepen 75 29 -46 61% 

Aenül Botv en ccntaclupspMingsanderzoekn.i 65 70 5 6% 

Aantal TBC patrfrlen 25 35 11 44% 

Aantal prsafcicva Manteuxtnls 34 35 1 3% 

2 Jeugdgezondheidszorg 

2.1 Viccnaïes vin Jangeren enjeua^n Aanlilop te rcepen/opgeroepenenjeugdgen 4 649 1.710 92 2% 

AenUl te vecchererVgevnccheer dj jeugdigen (98%) 4.416 1330 -26 •1% 

Cpkonslpercenlagfl 95% 93% nvt -2% 

22 HV-vaechaUts AanUI op te raepsnfopgerocpenen 12-13 jarige rreiden 4.110 •4.071 -39 -1% 

Aantal gevaccineerde 12 13jorige meiden 2,713 2.719 6 0% 

Opkomstpercentage 66% 67% nvt 1% 

Plustaken 
BEGROTING REALISATIE ABSOLUUT PB?CENTAGE 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTJNDICATOREN 2014 2014 VERSCHIL VERSCHIL 

1 Algemene Infetffeztektebeslljdliig 

3I5 HepeWs Bvaccktade iraUflnyen aantal contracten 8 16 8 100% 

aantal nieuwe contracten 3 6 3 100% 

aantal hepaStis Bvacc'ralas 2.750 2769 19 1% 

31 fl 
Füigcreadvüa envaecrutie 
spreekuur aantal ccnsuHin volwassenen 

12.500 12.139 •451 -4% Füigcreadvüa envaecrutie 
spreekuur 

aantal veccha Hes 18250 18.629 379 2% 

Aantal vaorlehShspacbfHe&en 30 45 IS 50% 

AenlalhFoirraSevoorzienrgpacf/itelten aan derden, zoais huis artsen, renbureaus 2 4 2 0% 
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Het aantal infectieziektemeldingen is hoger dan begroot door veel meldingen van kinkhoest en 

hepatitis B. 
2) Er waren meer voorlichtingsactiviteiten, vooral aan gemeenteraden en bestuurders en aan 

zorginstellingen in verband met scabiës, 
3) De geplande oefeningen stelden we op verzoek van gemeenten uit tot begin 2015, 
4) Het aantal gescreende risicogroepen is lager dan begroot en het aantal TBC-patlënten Is hoger 

dan begroot door jaarlijkse schommelingen 
5> Het aantal contracten en nieuwe contracten voor de beroepsgroepenvaccinaties steeg door meer 

bewustwording van de noodzaak van vaccinatie, 
6) Er zijn meer voorlichtingen voor reizigers dan begroot door meer info op de website. 

1.3 Wat heeft het gekost? 

(in duizenden euro's) 

Infectïeziektebestriïdina 
Kosten programma infectieziektebestrijding 
Dotatie reserve uitbraak infectieziektebestrijding 

Realisatie 

4.709 
0 

Begroting 

4.672 
0 

Verschil 

-37 
0 

Totaal kosten 4.709 4.672 -37 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 
Opbrengsten uit tarieven 
Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten 

2.519 
1.557 

885 
4.962 

2.519 
1.463 

690 
4.672 

0 
-94 

-196 
-290 

Resultaat 253 0 -253 

De opbrengsten uit tarieven en de overige opbrengsten zijn hoger dan begroot, vooral door de 

toename van de vaccinaties hepatitis B, meer reizigersvaccinaties en hogere opbrengsten rond TBC 

en door afrekeningen voor curatieve SOA. 

2. Jeugd en Gezin 

2.1 Wat hebben we bereikt? 
Het hele jaar door was 'Meer samen met' een thema: de samenwerking met onze partners In de 

wijk en vooral de nauwere samenwerking in de jeugdgezondheidzorg voor de 0- tot 19-jarigen. 

Basistakenpakket 
Dit jaar stond in het teken van de voorbereidingen op de transities en het aansluiten op lokale 

ontwikkelingen. Ook de behoeften van kinderen, jongeren en ouders veranderen en daarmee ook 

de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Uitgangspunt is dat dat kinderen krijgen wat zij nodig hebben om 

gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de 

maatschappij en wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Dat kan voor ieder 

kind anders zijn. 
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De JGZ ontwikkelde dit jaar een visie op de jeugdgezondheidszorg, samen met gemeenten en 

partners om beter aan te sluiten op wensen van ouders en jongeren en de veranderingen in het 

sociale domein. Samen met kinderen, jongeren, ouders en partners in de wijk dragen we bij aan 

het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. De JGZ kan een bijdrage leveren door haar 

preventieve rol goed in te vullen met screening, onderzoek, voorlichting, lichte vormen van hulp en 

ondersteuning om de toestroom naar bijvoorbeeld de jeugdzorg te verminderen. Met deze visie 

ontwikkelden we ook uitgangspunten voor het nieuwe basispakket JGZ. Daarnaast verstevigden we 

de samenwerking met sociale wijkteams, de CJG's, hulsartsen en andere partners. Uitvoering van 

ons basistakenpakket gebeurt steeds meer samen met partners in de wijk. 

Extra contactmoment 
We voerden 'JGZ voor jongeren' in op alle scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs, in de 

vorm van ziekteverzuimbegeleiding (M@ZL) en interactieve communicatie met jongeren. 

GGD-medewerkers communiceren meer met jongeren via social media en jongeren communiceren 

meer met de GGD. Dit leidt tot een betere aansluiting bij hun belevingswereld en tot een betere 

vindbaarheid van de JGZ. 

Alle kinderen in beeld 
We hebben beter zicht op de kinderen in ons werkgebied. De JGZ heeft een groot bereik, maar 

toch weten we dat we niet alle kinderen vanzelfsprekend in beeld hebben. De JGZ is hiervoor 

verantwoordelijk, ook voor het signaleren van risico's en de aanpak daarvan, samen met 

gemeenten en andere partners. De handhavingsactie op Fort Oranje en de komst van een AZC in 

Breda deden ons inzien dat deze kinderen onvoldoende in beeld zijn en zeer kwetsbaar. Dit vraagt 

een proactieve benadering en een andere werkwijze. 

Integrale jeugdgezondheidszorg 
Al jaren werken we nauw samen met Careyn, Thebe en de Thuiszorg West-Brabant aan integrale 

jeugdgezondheidszorg. De samenwerking kreeg dit jaar een praktische uitwerking: we startten in 

een groot deel van het werkgebied met teams voor alle 0- tot 19-jarigen. We werken ook samen in 

het digitale kinddossier zodat de overdracht geruisloos verloopt. Ouders kunnen de JGZ 

eenvoudiger bereiken via het ouderportaal en zelf afspraken maken en wijzigen. 

Het jaar stond ook in het teken van de integratie van de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4-

jarigen van Thebe. Het proces verliep soepel en volgens de uitgangspunten die het algemeen 

bestuur bekrachtigde in haar vergadering van 20 februari en 3 juli 2014. 

2.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Basispakket 
Het grootste percentage (80%) van het werk van de JGZ-medewerkers bestaat uit het uitvoeren 

van het basistakenpakket. Dit zijn de screeningen en vervolgonderzoeken, met als doel om tijdig te 

signaleren en, daar waar nodig, het kind en/of de ouder naar het juiste zorgpad te verwijzen. We 

screenden in 2014 zo'n 15.000 kinderen in het basisonderwijs (7.299 kinderen van 5/6 jaar en 
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7.883 kinderen van 10/11 jaar) en 7.450 leerlingen in het voortgezet onderwijs (regulier en REC). 

Daarnaast gaven we ruim 8.000 indicatieconsulten. Dit alles In een nauwere samenwerking met 

partners, bijvoorbeeld bij doorverwijzingen ènals onderdeel van een integrale jeugdgezondheids

zorg, 

Extra contactmoment 

In 2014 voerden we een extra contactmoment in op alle scholen voor voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs: ziekteverzuimbegeleiding (MüDZL) in nauwe samenspraak tussen jongere/ouder, 

school, leerplichtambtenaar en jeugdarts. Mentoren spelen een belangrijke rol in de aanpak, door 

hen te ondersteunen In gespreksvaardigheden wordt ziekteverzuim en achterliggende problemen 

bespreekbaar. Hiervoor konden zij een training volgen bij GGD Academy. Hier is veel gebruik van 

gemaakt. 

In 2014 waren er 1.289 consulten en profiteerden 659 leerlingen van deze aanpak. De keuze voor 

M@ZL is een succes: landelijk is er ruime belangstelling voor deze In West-Brabant ontwikkelde 

interventie. De GGD Drenthe en GGD Hart voor Brabant werken nu ook met M@ZL. 

Een ander element van het extra contactmoment Is JouwGGD. Deze interactieve manier van 

jongerencommunicatie ontwikkelden we samen met 13 andere GGD'en en biedt een platform om 

(digitaal) in gesprek te gaan met jongeren over hun gezondheid. 

Alle kinderen in beeld 

We werkten hard om het bereik van de JGZ te verbeteren en om zicht te hebben op alle kinderen. 

Hierbij lag de aandacht bij die kinderen die bijvoorbeeld verblijven In een instelling of nieuw zijn in 

ons werkgebied. De belangrijkste verbetermaatregelen waren: 

Het vergelijken van de schoolgegevens met de kinderen in de GBA 

(bevolkingsadministratie). Alle kinderen die hieruit komen, benaderen we vanaf 2104 voor 

een onderzoek. 

Het maken van afspraken met scholen en leerplichtambtenaren om nieuwe leerlingen door 

te geven, zodat de GGD hen alsnog kan benaderen voor een onderzoek. 

Het opvolgen van een inschrijvingsnotificatie in de GBA door een dossieroverdracht, 

dossieronderzoek en (eventueel) onderzoek. 

Naast'alle kinderen in beeld' waren er twee extra initiatieven gericht op kwetsbare kinderen: 

Het AZC in Breda dat in augustus is geopend en waar de JGZ binnen 6 weken ruim 80 

kinderen onderzocht, vaccineerde en adviseerde. 

De actie op Fort Oranje waar JGZ-medewerkers nauw bij betrokken waren: we deden 

dossieronderzoek en onderzochten 23 kinderen. 

Integrale jeugdgezondheidszorg 
In voorbereiding op de integratie van Thebe jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2015 voerden we 

een aantal inhoudelijke projecten en ook praktische, zoals zorgen dat bijvoorbeeld de ICT werkt. 

We werkten aan een gezamenlijke missie en visie en aan de nieuwe organisatie en we maakten 

een start met een gezamenlijk basispakket. De overgang verliep erg prettig en alle medewerkers 

werken met veel plezier verder aan een integrale jeugdgezondheidzorg. 



Ook in de bedrijfscoöperatie JGZ werkten we verder aan vernieuwingen en een integrale JGZ: 

Miin Kind in Beeld is online; klanten kunnen nu online afspraken maken en verzetten en 

advies op maat ontvangen voor hun kind. Tevens levert Mijn Kind In Beeld steeds meer 

inzicht in vragen en behoeften van ouders, zodat gemeenten hun gezondheidsbeleid erop 

kunnen afstemmen. 

De partners werken samen in het kinddossier (de Thuiszorg West-Brabant volgt in 2015). 

Er is een gezamenlijk jaarplan voor 2015. 

We voeren steeds meer gesprekken vanuit de integrale JGZ, bijvoorbeeld de 

maatwerkgesprekken met gemeenten. 

Meer samen met partners 
We spraken vooral veel met de partners rond het CJG en de wijkteams. Ook met huisartsen en 

kinderartsen verbeterde het contact en zetten we de eerste stappen naar samenwerking. 

Daarnaast gaven we verder vorm aan de samenwerking met o.a. met de veiligheidshuizen en 

passend onderwijs en namen we deel in de opgerichte Stichting sociale wijkteams Oosterhout, 

samen met Surplus en MEE Brabant-Noord. 

2.3 Wat heeft het gekost? 

(In duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Jeugd en Gezin 
Kosten programma Jeugd en Gezin 7.297 7.463 166 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 5.631 5.631 0 
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket maatwerk 690 690 0 
Overige opbrengsten 945 1.143 197 
Totaal opbrengsten 7.266 7.463 197 

Resultaat -31 0 31 

De lagere kosten zijn vooral te verklaren door minder activiteiten voor Mijn Kind in Beeld, die 

gefinancierd worden uit de vooruitontvangen gelden, waardoor de opbrengsten ook lager zijn. 

3. Lokaal gezondheidsbeleid 

3.1 Wat hebben we bereikt? 
In 2014 werkten we betrokken en met plezier aan onze kerntaak: het leveren van gezondheids

monitors en beleidsadvies aan de 18 gemeenten, zodat zij richting kunnen geven aan hun 

gezondheidsbeleid. We ontwikkelden www,gezondwestbrabant.nl. met cijfers, verhalen en best 

practices over de publieke gezondheid en veiligheid in West-Brabant. Het eerste digitale magazine 

over infectieziekten dat op deze site te vinden is, is ruim 1.100 keer geraadpleegd, De adviezen 
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zijn domein overstijgend omdat gezondheid verbonden is aan onderwijs, wonen, veiligheid, werken 

en zorgen voor elkaar, kortom: gezond meedoen In de samenleving. 

We droegen in 2014 ook bij aan een beter beeld op de gezondheid en veiligheid van jeugd in de 

gemeenten van West-Brabant. De eerste proefmetlng van de decentralisatie jeugdzorg In opdracht 

van de regio's West-Brabant West en Oost is mede vorm gegeven. Ook leverden we gemeentelijke 

profielen op over: een gedegen basis voor lokaal beleid. We ondersteunden de gemeenten ook bij 

hun handhavings- en preventiebeleid rond op alcohol en jongeren. Verder droegen we bij aan een 

beter beeld van de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen in verschillende gemeenten. 

Via onderzoek in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, samen met o.a. het RIVM en 

andere Brabantse GGD'en, bevorderden we de kwaliteit van (ons werk in) de publieke gezondheid. 

Zo werden de resultaten bekend over de bemoeizorg aanpak in de JGZ en lieten de eerste 

resultaten naar de aanpak van preventie van uitdroging bij kwetsbare ouderen positieve effecten 

zien. 

3.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Gezondheidsmonitors en beleidsadvies 
Om de decentralisaties goed te kunnen monitoren in iedere gemeente verstevigden we de 

samenwerking met de onderzoekers en data-analisten van gemeenten en van zorg- en 

welzijnsinstanties zoals GGZ, IMW, Juzt en thuiszorg. We rondden de verwerking van de gegevens 

uit de gezondheidsmonitor 0-11 jarigen af. De toelichting per gemeente gebeurde met de partners 

die de gemeente van belang vindt. Voor alle contact-momenten van de jeugdgezondheidszorg 

analyseerden we het percentage kinderen met overgewicht, in 2015 te vervolgen met analyses op 

andere thema's zoals psychosociale problemen. Verder leverden we collectieve profielen per 

gemeente van de gezondheid van de leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Deze 

gegevens vormen een gedegen basis voor beleid omdat ze gebaseerd zijn op bijna 100% 

deelname. 

Think Before You Drink 

Het alcoholproject Think Before You Drink richtte zich vooral op ondersteuning bij lokale preventie 

en handhaving en bij de invoering van de landelijke NlX-campagne. We brachten met de campagne 

Een zomer vol verleidingen een bezoek aan VMBO-scholen. Verder actualiseerden we de 

interventiekoffer en ontwikkelden we een interventiewaaier voor onder meer gemeenten, organi

seerden we ouderpanels en brachten we de film De familie Groenendijk worstelt met Nixl8 uit. 

Kwetsbare groepen beter in beeld 

Samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant vond een onderzoek plaats 

in Breda (in 2015 te vervolgen) en rondden we in Bergen op Zoom een profiel af van de sociaal 

kwetsbare groepen. Voor Oosterhout brachten we samen met de partners de behoeften van zeer 

kwetsbaren in beeld. In Breda waren er gesprekken met o.a. de Straatraad om een meer 

kwalitatief beeld te krijgen bij gezondheid van zeer kwetsbaren. We analyseerden voor West-

Brabant West de resultaten van de aanpak Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen. Ook bewerkten 
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we GGD-registraties op gemeenteniveau, zoals die van het GGD meldpunt zorg en overlast, Bij de 

ronde in de zomer langs (nieuwe) wethouders volksgezondheid en jeugd benutten we deze 

gegevens in de toelichting over de gezondheid in iedere gemeente. 

Extra opdrachten 
We rondden de evaluaties af van de preventieve aanpak Jongeren op Gezond Gewicht voor Breda 

en Roosendaal en van de monitor 2014 van het CJG Breda. Verder ondersteunden we bij de opzet 

van de evaluatie van CJG's in Werkendam en Woudrlchem. Voor Breda startten we met de 

evaluatie van een pilot 3D om na te gaan of de transformatie in de hulpverlening aan kwetsbare 

gezinnen op gang komt. Ook is het gelukt om voor 2015 fondsen bij ZONMW binnen te halen, 

waardoor de GGD samen met partners onderzoek bij kwetsbare ouderen kan voortzetten. 

Bovendien leverden we een risico-evaluatie instrument voor infectieziekten op, met subsidie van 

het RIVM. Voor Veilig Thuis deden we evaluaties van interventieteams en een oriëntatie naar de 

omvang van loverboy problematiek in West-Brabant. Met een subsidie van ZONMW ontwikkelden 

we o.a. een toolkit burgerparticipatie voor gemeenten, hielden we focusgroepen met burgers en 

het maatschappelijk middenveld in de kernen van de gemeente Rucphen en werkten we voor de 

gemeente Halderberge uit hoe een monitor voor- en vroegschoolse educatie op te zetten. De 

evaluatie van de pilots samenwerking tussen CJG/JGZ en huisartsen in West-Brabant Oost is in 

gang gezet en wordt begin 2015 afgerond. We rondden ook een evaluatie af van de pilot regionaal 

multidisciplinair jeugd adviesteam voor West-Brabant Oost. 

GGD Academy 
Samen met partners gaven we inspirerende en praktijkgerichte trainingen aan professionals die 

met burgers werken. Denk hierbij aan: 

ziekteverzuimbegeleiding voor mentoren in het voortgezet onderwijs; 

omgaan ongewenst gedrag voor medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs; 

competenties sociaal domein voor welzijnsprofesslonals (bijvoorbeeld motiverende 

gespreksvoering voor JGZ-medewerkers). 

De activiteiten vallen uiteen in behoeftepeiling, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie. De 

deelnemers betalen de training In principe zelf, maar om doelgroepen binnen het onderwijs beter 

te bereiken, haalden we ook subsidie binnen. 

In 2014 trainden we 700 professionals uit West-Brabant, 150 meer dan in 2013. Uit evaluaties 

blijkt dat de professionals zich gesterkt voelen In hun taak en hierdoor een directe bijdrage leveren 

aan de publieke gezondheid. Een voorbeeld: leerkrachten en klnderopvangmedewerkers 

voorkwamen meerdere gevallen van maatschappelijke onrust door adequaat te reageren vanuit de 

tips en handvaten die zij kregen In een training. Omdat 75% van de deelnemers werkt in het 

onderwijs betekent dit een indirect bereik van 13.000 kinderen en hun ouders. 
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NR OMSCHRIJVING OUTPUTIND1CATOREN 

BEGROTING 

2014 

REALISATIE 

2014 

ABSOLUUT 

VERSCHIL 

PERCENTAGE 

VERSCHIL 

3 Epidemiologie 

3.1 Epöerrtitogtsch onderzoek en adviES bevoiUng 
% Oemsantan da gebcuk rraaH van nrniorgegevens bf 
opstelen van befeidspUnnon 100% 100% 0 0% 3.1 Epöerrtitogtsch onderzoek en adviES bevoiUng 

gerriddeU cffer (1*18) dal QRrrcenten geven over de 
gBzcndheldsInformolle 

7,5 6.9 •0.6 •«% 

4 Bewaken gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen 

4.1 htograh Bole'dsadvtserhfl cn AOV 
gerrfddetl c)fer (1-10) dal gerreenten geven over de 
bek'dsadvteerkig 

7,5 7.7 0,2 3% 4.1 htograh Bole'dsadvtserhfl cn AOV 

% gemeenten dal geresteerd aan gezondheid en het werken als 
GGD.geadviseerd b over cntwItteEngEnJcugdi Jeugdzorg 

100% 100H 0 0% 

4.1 htograh Bole'dsadvtserhfl cn AOV 

% gemeenten dal gerelateerd aan gezondhed en hel w erken ah 
GGO. geadviseerd Is over ontwBdcethgen AW6ZMMO. 

100% too% 0 0% 

4.1 htograh Bole'dsadvtserhfl cn AOV 

% gemeenten da! gerelateerd aan gtzondheü en hel w arken ah 
GGD. geadviseerd b over onlwiXXethgen Parffckrattewe». 

so% 100% 0 0% 

De gemeenten zijn tevreden over advisering die ze kregen van hun GGD-beleidsadviseur: ze gaven 

hen het rapportcijfer 7,7, Steeds meer gemeenten zorgen voor een werkplek in het gemeentehuis 

voor de GGD-beleidsadviseur. De waardering voor het werk van de GGD-onderzoekers kreeg in 

januari 2014 een 6,9, waarbij vooral de zichtbaarheid van de onderzoeker in het gemeentehuis 

beter kon. Uit gesprekken met een aantal beleidsmedewerkers volksgezondheid van gemeenten 

over hun wensen bleek dat ze vooral samen met GGD duiding willen geven aan cijfers over de 

eigen gemeente. Nabij, persoonlijk en aangepast aan de eigen context. Vanuit deze behoefte trad 

de GGD onderzoeker in 2014 steeds meer op als gezondheidsonderzoeker en kennismakelaar voor 

de gemeente. 

3.3 Wat heeft het gekost? 

(in duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Lokaal gezondheidsbeleid 
Kosten programma lokaal gezondheidsbeleid 2.022 1.919 -103 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 1.515 1.515 0 
Overige opbrengsten 491 404 -87 
Aanwending voorziening personeelsproblemen 43_ 0_ -43 
Totaal opbrengsten 2.050 1.919 -131 

Resultaat 28 0 -28 

De aanwending voorziening personeelsproblemen vond plaats vanwege verplichtingen in het kader 

van de wachtgeldregeling, waar tegenover ook kosten staan. 

Daarnaast zijn hogere overige opbrengsten te verklaren door hogere projectopbrengsten. Hier 

stonden ook hogere projectkosten tegenover. 

4 Publieksinformatie en documentatie 

De GGD verstrekte actuele gezondheidsinformatie aan burgers en partners. Dat deden we door 

websites, folders, wachtkamer- en spreekkamervoorlichting, voorlichtingsactiviteiten op scholen, 

wijkgericht werken, de blog www.bredeblikopgezondheid.nl. etc. 
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4.1 Wat hebben we bereikt? 
In 2014 richtten we ons onder andere op online/digitale informatievoorziening via: 

onze corporate website www.ggdwestbrabant.nl. Daarmee verstrekten we 

gezondheidsinformatie aan het algemene publiek. Tot en met december 2014 bezochten 

112.737 unieke bezoekers deze website, De meest bezochte informatiepagina's waren 

respectievelijk Home (nieuws), Soatest, Contact, Vacatures en Afspraak en advies (Soa), 

gevolgd door de informatiepagina's over de vaccinaties HPV en DTP-BMR. 

we vervolgden in 2014 de blog www.bredeblikopgezondheid.nl, om op een laagdrempelige 

manier informatie te geven over wat de GGD doet. De blog is een goede testcase om te 

toetsen via welke onderwerpen we online een breder publiek bereiken. 

(eigen) thema-websites: 

we namen deel aan een landelijke themasite over seksualiteit gericht op jongeren; 

we namen deel aan de landelijke ionoerenwebsite 

de GGD startte met een digitaal magazine voor beleidsmakers om hen (achtergrond) 

informatie te bieden over thema's waarvan het belangrijk is dat deze op de agenda van 

gemeenten komt. In 2015 bekijken we of dit magazine ook relevant kan zijn voor 

andere doelgroepen. 

Daarnaast verzorgden we een aantal voorlichtingsactiviteiten en -campagnes: 

In 2014 kreeg o.a. de seksualiteitscampagne Sense opnieuw een vervolg. Voor deze 

voorlichtingscampagnes ontplooiden we allerlei outreachende activiteiten zoals: 

jongerenpanels, aanwezigheid op festivals en voorlichting op scholen. 

In 2014 verstrekten we ruim 6.967 folders. De top 5 bestond uit informatiematerialen over 

de jeugdgezondheidszorg. In verband met bezuinigingen was er minder drukwerk en zetten 

we nog meer in op online/digitale informatie. Ten opzichte van 2013 verstrekten we zo'n 

20.000 folders minder en we willen deze daling verder versterken. 

We gaven op zeven locaties wachtkamer- en spreekkamervoorlichting aan bezoekers/klanten, met 

digitale wachtkamerschermen en/of folders. We denken dat jaarlijks ongeveer 33.000 mensen onze 

vestigingen bezoeken. 

We zetten meer in op het digitaliseren van onze dienstverlening. Vanuit de gedachte dat burgers 

ook zaken online willen regelen, 24 uur per dag. In 2014 brachten we de digitale dienstverlening 

voor ouders en jongeren onder in het landelijke www.iouvmgd.ni. Daarnaast gingen we voor het 

extra pubercontactmoment op zoek naar waar jongeren zich online bevinden om te kijken of het 

beter is hen daar op te zoeken, Ook kreeg het ouderportaal Miin Kind in Beeld verder handen en 

voeten: ouders kunnen nu online afspraken maken (en verzetten) met een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundlge. Ouders kunnen hier ook het dossier van hun kind inzien. 
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4.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTINDICATORBI 

BEGROTING 

2014 

REALISATIE 

2014 

ABSOLUUT 

VERSCHIL 

PERCENTAGE 

VERSCHIL 

5P/even(*piogianma'i 

S.1 FbtEe'«3hf et tralie er decuiTBnlafce wefcsle(s) GGD # bezoekets. rre«t biiocMe psgna 100000 11Z737 12737 13% S.1 FbtEe'«3hf et tralie er decuiTBnlafce 

socnl trecte' • sanöi volets 

750 1.259 509 60% 

S.1 FbtEe'«3hf et tralie er decuiTBnlafce 

f*t5 en meda tfvcistuutdo parabelichUrn e/a artieten 
40 7 •23 -83% 

1) Het aantal volgers is hoger dan de begroting, door een nieuwe website met blogs. Bij het 

verschijnen van nieuwe blogs worden deze getweet en geretweet. Daardoor is er meer 

bekendheid voor de website. 
2) Het aantal verstuurde persberichten is lager dan verwacht, omdat de informatie via andere 

kanalen bij de media en burgers terecht komt (meer online). 

4.3 Wat heeft het gekost? 

(in duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Publieksinformatie en documentatie 
Kosten programma publieksinformatie en documentatie 244 255 11 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 255 255 0 

Resultaat 11 0 -11 

5. Gezonde en veilige leefomgeving 

5.1 Wat hebben we bereikt? 
Door het uitvoeren van preventieprogramma's, technische hyglënezorg en medische milieukunde, 

beschermen, bevorderen en bewaken we de leefomgeving van de inwoners. In 2014 lag de nadruk 

op flexibilisering en aansluiting bij lokale behoeften dooreen meer vraaggerichte invulling van 

preventieprogramma's en meer lokale sturing van gemeenten op de kwaliteit van de (inspecties) 

kinderopvang. De vraaggerichte invulling van preventieprogramma's leidde tot meer 

burgerbetrokkenheid en daardoor borging van initiatieven. Door de lokale sturing op inspecties 

kinderopvang kunnen gemeenten effectiever handhaven. 

Het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) voerde voor de GGD'en in Brabant en Zeeland 

taken uit ter bevordering van de medisch-milieukundige zorg voor gemeenten: 
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het beantwoorden van vragen uit de bevolking; 

het adviseren over risico's, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen; 

het signaleren van ongewenste situaties; 

het geven van voorlichting; 

het doen van onderzoek. 

Het Bureau GMV werkt voor onder andere gemeenten, burgers, scholen, woningbouw

verenigingen, de veiligheidsregio en de provincie bij (acute) vraagstukken over milieu en 

gezondheid. 

5.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Preventieprogramma's 
In 2014 voerden we in nauw overleg met iedere gemeente het maatwerk uit. In 17 gemeenten 

voerden we het experiment 'Samen sterk in maatwerk' uit. Het maatwerk was in die gemeenten 

vraaggericht en onderdeel van een integrale aanpak in wijk, buurt of dorp. De GGD werkt nauw 

samen met publieke en private partners. 

De drie pijlers die de inhoud en vorm van het maatwerk bepalen waren: 

de beleidsdoelen van de gemeente; 

de gezondheidsinformatie over burgers (gezondheidsprofielen/wijkprofielen); 

de wensen en behoeften van burgers. 

In 2014 ontwikkelden we de toolkit Burgerbetrokkenheid. In wijken, dorpen of kernen gingen we in 

gesprek met burgers en partners om te komen tot gezamenlijke gezondheidsdoelen. Voorbeelden: 

de wijk Warande in Bergen op Zoom, de kern Nieuw-Vossemeer en het Centrum in Etten-Leur. 

Door burgers mee te laten praten, beslissen én uitvoeren, groeit het draagvlak voor initiatieven die 

de publieke gezondheid dienen. Het leidt tot meer gemotiveerde deelnemers, die zich 

verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Gezondheidsbevorderaars ondersteunen initiatieven en 

laten deze na borging weer los. 

In 2014 werkten we aan een andere houding en vaardigheden van onze gezondheidsbevorderaars. 

Niet langer staan de gezondheidsadviezen centraal, maar het netwerken, het zichtbaar zijn, het 

luisteren en het stellen van vragen. Dit doen we door actief op zoek te gaan naar burgers en 

spilfiguren in de wijk: op school, het CJG, de wijkraad, de ouderenbond, vrouwenclub of 

sportvereniging. 

Gezondheidsbevorderaars namen een aanjagende en faciliterende rol op zich voor het verkrijgen 

van subsidies voor wijk, buurt, school en sportclub zoals het Gezonde schoolplein, de Gezonde 

school en de Sportimpuls. De resultaten uit publiek-prlvate samenwerking zijn zichtbaar In 

verschillende projecten zoals moestuinieren, JOGG en Expeditie Lekker Fit. 

Succesvol continueerden we in 2014 een aantal projecten. Voorbeelden zijn JOGG Breda, sluitende 

keten diabetes in Oosterhout en Moerdijkfit4kids. Daarnaast ontwikkelden we verschillende 

interventies en programma's op het gebied van weerbaarheid, eenzaamheid, overgewicht & 

bewegen, alcohol, seksualiteit en relaties. 
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Technische hygiënezorg 

Alle gemeenten gaven samen met de GGD het flexlblliseringsexperiment Inspecties kinderopvang 

vorm met als resultaat meer lokale sturing op de kwaliteit van de kinderopvang en daarbij 

passende inspecties en handhaving. Iedere gemeente legde de basisafspraken vast. 

Ook in 2014 daalde de vraag naar kinderopvang. Voor GGD en gemeenten was deze ontwikkeling 

merkbaar in het aantal faillissementen, doorstartende voorzieningen met andere houders, 

wijzigingen van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven, uitbreidingen van aantal groepen, etc. 

Het aantal voorzieningen veranderde nauwelijks. Voor de gemeenten en GGD betekende dit meer 

of uitgebreidere inspecties gezien deze veranderingen in de branche vragen om meer alertheid. 

We troffen in 2014 meerdere situaties aan waarbij de veiligheid en/of gezondheid van kinderen in 

direct gevaar was. Veelal troffen we te weinig medewerkers aan en bij meerdere gastouders teveel 

kinderen. Twee situaties waren zo ernstig dat de GGD in overleg met de gemeente direct een bevel 

gaf tot (tijdelijke) sluiting. In andere situaties gingen de gemeenten handhaven en voerde de GGD 

nadere onderzoeken uit. 

In 2014 voerden we jaarlijks toezicht uit bij 568 voorzieningen. Nader of incidenteel onderzoek 

vond 121 keer plaats. Daarnaast voerden we onderzoek uit voor 118 nieuwe registraties van 

kinderopvangvoorzieningen en 88 inspecties in gestarte voorzieningen, Verder voerden we toezicht 

uit bij 328 nieuwe gastouders en onder 86 geregistreerde gastouders als onderdeel van een 

aselecte steekproef van 5%. Ook was er 15 keer nader of incidenteel onderzoek bij gastouders. We 

ontvingen twee meldingen vanuit de continue screening; die gastouderbureaus troffen maatregelen 

om de veiligheid van de kinderen te borgen. 

In 2014 namen we deel aan twee handhavingsacties op de campings Fort Oranje in Zundert en de 

Witte Plas in Rucphen. We voerden inspecties uit en we stelden adviesrapporten op. Ook voerden 

we inspecties uit in seksinrichtingen, in tattoo- en piercingshops, in een kleinschalige woongroep 

van de COA en in een bedrijf voor tweedehandskleding. 

Gezondheid, milieu en veiligheid 
In 2014 behandelden we 162 vragen van burgers en gemeenten over milieu en gezondheid. Deze 

gingen onder andere over binnenmilieu, luchtkwaliteit, zendmasten en hoogspanningslijnen, 

bodemverontreiniging, (laagfrequent) geluid, kankerclusters, klimaat, groen, eikenprocessierups, 

ongedierte en chemische stoffen zoals asbest. Op basis van signalen uit ons netwerk en de (lokale) 

media adviseerden we ook over lokale kansen en knelpunten op het vlak van milieu/leefomgeving 

en gezondheid. De focus van het Bureau GMV lag daarbij op gezonde gebiedsontwikkeling/ 

wijkinrichting, intensieve veehouderij en veiligheid/crisisbeheersing. Daarnaast bereidden we een 

advies voor op het gebied van gehoorschadepreventie. 

We gaven 16 beleidsadviezen en voerden 5 adviesgesprekken In 8 gemeenten in West-Brabant. Zo 

adviseerden we bijvoorbeeld de gemeente Zundert over het aanpakken van 

milieugezondheidsrisico's op camping Fort Oranje, zowel op het vlak van binnenmilieu (o.a. 

schimmel en koolmonoxide) als buitenmilieu (o.a. asbest). Bij twee branden (bij Shell in Moerdijk; 

bij Destra in Breda) voerden we een risicobeoordeling uit en ondersteunden de gemeenten met 

advies en met risicocommunicatie naar hun burgers. Bij gemeente Oosterhout adviseerden we hoe 

zij de gezondheid van bewoners kan beschermen in de nieuwe geurbeleidsplannen rondom 

veehouderijen. De gemeente Woudrichem adviseerden we over de gezondheidsrisico's en aanpak 
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van een rattenplaag. Vanwege onrust onder omwonenden over het nieuwe 380kV hoogspannings

tracé in West-Brabant overlegden we met de gemeenten Oosterhout en Halderberge, 

Daarnaast verzorgden we 7 voorlichtingen in West-Brabant. Zo gaven we onder andere voorlichting 

aan de gemeenteraad van Geertruidenberg over hoogspanningslijnen en gezondheid. Ook lichtten 

we ongeruste buurtbewoners voor over gezondheidsaspecten van zendmasten (Breda) en een 

geitenhouderij (Aalburg). Een schoolbestuur in Werkendam gaven we voorlichting en adviezen over 

de risico's van asbest in het gebouw. 

We deelden onze kennis in twee werkgroepen en oefenden invloed uit in belangrijke ketens en 

netwerken, landelijke werkgroepen en kennisplatforms. 

Op provinciaal niveau droegen we onder andere bij aan de ontwikkeling van een handreiking 

gevoelige bestemmingen, de (verdere) ontwikkeling van het Platform Frisse Scholen en de aanpak 

van urgentiegebieden veehouderij. Samenwerking met kennisinstituten zoals het RIVM biedt ons 

snel toegang tot specialistische kennis; deze zetten we in bij onder andere het formuleren van 

adviezen op het gebied van kwik, bodemverontreinigingen en luchtverontreiniging. 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTINOICAT OREN 

BEGROTING 

2014 

REALISATIE 

2014 

ABSOLUUT 

VERSCHIL 

PERCENTAGE 

VERSCHIL 

S PiQVarllaprogramrna'e 

52 
Raventieprograrm^s bcvcfcng BeverflieocWleien envoafcN'ngan voa a^jerrene bevokng ot specifieks wegroepen 5 5 0 Kt. 

52 
Raventieprograrm^s bcvcfcng 

Rojecten, samenv/fcilcngsve/to«lefl t« verbetering van de prevsrtes'/üduur 6 0 0% 

52 
Raventieprograrm^s bcvcfcng 

Aantal asuv/e interventies gefrjderreniced en/al ontr/MaU 4 0 OH 

5.3 
RevcntHfaogranrras bevaïcrg 
(rraotweik) Aanta rraabv erteclMeten gestart 

50 59 9 18% 
5.3 

RevcntHfaogranrras bevaïcrg 
(rraotweik) 

AonlntrreatwatactzrJcten afgerend 50 57 7 14% 

5.3 
RevcntHfaogranrras bevaïcrg 
(rraotweik) 

Hervtnties evs/gev/icFt en bewegen tfsuod) 15 2 13% 

5.3 
RevcntHfaogranrras bevaïcrg 
(rraotweik) 

hlervenl-es sekscaflcl emeta&es (£ogd) 20 34 14 70% 

6 Modlacho Milieukunde 

G.1 Midischs Mleukiinde Asnt^ behardibe vragen en Waïhten (hel vervoigsclieleJen) 150 152 2 1% G.1 Midischs Mleukiinde 

Aantal adviezen takaalgerrc entenbeleid 7 16 9 123% 

G.1 Midischs Mleukiinde 

AsHa öjgswoende bjeentonstcnvanprojeetgroeperAdanHjadgroepcaffceg Co 2 2 0 0% 

G.1 Midischs Mleukiinde 

AmtstvocrkhlkTgenlcolectMf enrav cesuïtek) 5 7 2 43% 

G.1 Midischs Mleukiinde 

Voortgangsgespr titan bj gemeenten 4 5 1 25% 

7TochnischB Hygifcnezorg 

71 
Atfvherïng en coletsteunng gemeenten 
rond:mTF2 

Aantel schrlte^to adviezen 
18 18 0 0% 
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Plustaken 
BEGROTING REALISATIE ABSOLUUT PERCENTAGE 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTINDICATOREN 2014 2014 VERSCHIL VERSCHIL 

S P/avsnlIepiogtamma's 

ftcventepograrrna's bcvoKng Aanlilu^gcvoyde penselen 10 10 0 OH 

Asnlaifrojectrappedagw (evsMaSat) 10 a -2 •20% 

7Technlsche HyglBnszorg 

TechnSche hygSénezfUfl M/tfe/certi a Regufcf bezwkWKO 600 607 fl7 15% 

hspeclie ntev.ve gasloudei 200 328 128 64% 

Bezeckn av. nieuwb nckfng 40 118 78 195% 

Bezoek- «vpViaïe 32 aa 56 175% 

Technische hfg'-inezoig prosMuto AErtsltnspsilebezeeten 21 17 4 • 19% 

Thz overige coïeclievevooraierengen Aartal kapeclefcszoeiien 4 4 a 0% 

Technische h*/g«nezoig tatioo-pwcen Asrtai fcspMlebazajken 23 31 14 61% 

Er deden 34 scholen mee aan de Week van de Lentekriebels, was in overleg met de gemeenten 

leidde tot een verschuiving in het maatwerk. 
2) Doordat er meer aandacht is voor medische milieukunde, geven we ook meer adviezen aan 

gemeenten. 
3) Het aantal voorlichtingen rond medische milieukunde was hoger dan verwacht. Er was vooral 

voorlichting over hoogspanningslijnen, asbest, geitenhouderij, C02 en grond en gezondheid. 

Het aantal inspecties van nieuwe gastouders is hoger dan begroot. Dit is vooraf ook niet exact 

voorspelbaar. 
5) Het aantal bezoeken naar aanleiding van nieuwe meldingen is hoger dan verwacht, vooral door 

de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven of doordat er een nieuwe houder 

van een kinderdagverblijf kwam. 
6> Met het hogere aantal inspecties hielden we bij het opstellen van de begroting geen rekening. 

5.3 Wat heeft het gekost? 

(in duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Gezonde en veilïae leefomaevina 
Kosten programma Gezonde en Veilige Omgeving 2.092 2.040 -52 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 666 666 0 
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket maatwerk 580 580 0 
Opbrengsten uit tarieven 27 34 6 
Gefactureerde secundaire diensten 6 0 -6 
Overige opbrengsten 906 760 -146 
Totaal opbrengsten 2,186 2.040 -146 

Resultaat 94 0 -94 

De hogere overige opbrengsten zijn vooral te verklaren door de extra opbrengsten Inspecties 

kinderopvang, 
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6. Kwetsbare groepen 

6.1 Wat hebben we bereikt? 

Openbare geestelijke gezondheidszorg (0GG2) 

We maakten het Meldpunt Zora en Overlast beter bekend. Via dit laagdrempelige meldpunt kunnen 

burgers en professionals zorgwekkende situaties melden, In Breda en Roosendaal is het Meldpunt 

ingebed in respectievelijk Centraal Onthaal en Het Punt. 

In 2014 behandelden de medewerkers van het meldpunt 746 meldingen, 47 meer dan in 2013. 

Hierdoor bereikten we 746 zorgwekkende bewoners. De meldingen zijn doorgaans complex: 

moeilijk op te lossen problemen zoals verslaafden met huisvestingsproblemen, chronisch 

psychiatrische patiënten die overlast veroorzaakten en campingbewoners met beperkingen. De top 

3 van gemeenten met de meeste meldingen zijn Breda, Oosterhout en Bergen op Zoom. 

Inzet op campings 

Een grote handhavingsactie in januari 2014 op camping Fort Oranje in Rijsbergen was het begin 

van intensieve aandacht voor zorgwekkende bewoners op campings. De GGD nam deel aan drie 

handhavingsacties op campings. De medewerkers onderzochten of er zorgwekkende problemen 

waren op verschillende leefgebieden, zoals in de persoonlijke leefsituatie en In de woonomgeving 

/het binnenmilieu. In Zundert onderzochten we 33 leefeenheden, in Rucphen 12 en in Halderberge 

11. Bij ruim de helft van de onderzochte bewoners in Zundert, 7 in Rucphen en 1 in Halderberge 

volgden na de handhavingsdagen aanvullende zorgtrajecten In nauwe samenwerking met 

medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. 

Forensische geneeskunde 
In nauwe samenwerking met Justitie voeren de forensisch artsen de taak uit van gemeentelijk 

lijkschouwer, tijdens een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Dit gebeurt bij twijfel aan een natuurlijke 

dood en bij euthanasie. 

Als markttaak voeren we in opdracht van de politie de medische arrestantenzorg en forensisch 

medisch onderzoek uit. 

Psychosociale hulp 
We bevorderden de psychosociale hulpverlening bij incidenten, ongevallen en rampen, bijvoorbeeld 

bij onrust na moord of zedenzaak. 

6.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Openbare geestelijke gezondheidszorg 

In nauwe samenwerking met partners boden we een onafhankelijk vangnet voor mensen die zorg 

en bescherming (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen. Zo pakten we woningvervuiling aan en 

maakten we afspraken met Delta water en Enexls om het afsluiten van energie te voorkomen. 
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We namen deel aan de Maatschappelijk Steunsysteem casuïstiekoverleggen in alle gemeenten en 

het bemoeizorgteam van de regio Breda. De medewerkers werkten intensief samen met de Centra 

voor Jeugd en Gezin om gezinnen met kinderen in de knel snel een passend zorgtraject te bieden. 

Inzet op campings 

We werkten bij de handhavingsacties intensief samen met de jeugdgezondheidszorg omdat we veel 

kinderen op campings aantroffen. Veel bewoners en vooral kinderen bleken niet in beeld, de 

leefomstandigheden waren vaak erbarmelijk en de problemen van bewoners groot. Daarom zetten 

we de zorg voor kwetsbaren op campings hoog op de agenda, zowel bij gemeenten als intern. In 

2014 startte een pilot rond de proactieve rol van de GGD voor deze groep. Om meer kwetsbare 

burgers in beeld te krijgen, vooral de kinderen, willen we het outreachend werken bevorderen en 

het lokale netwerk versterken. 

Forensische geneeskunde 

In 2014 waren er 565 lijkschouwen. Het aantal groeit jaarlijks met ongeveer 10%. Dit komt vooral 

omdat steeds meer burgers bewust kiezen voor euthanasie. 

In september schreef de politie een aanbesteding uit voor de medische arrestantenzorg en het 

forensisch medisch onderzoek. De GGD West-Brabant, de GGD Zeeland en de GGD Hart voor 

Brabant bereidden samen de inschrijving voor op deze zorg in onze eigen politieregio. 

Psychosociale hulpverlening 
Bij de psychosociale hulpverlening bij incidenten en bij ongevallen en rampen hebben we een 

preventieve, uitvoerende en coördinerende rol. Social media nemen een steeds belangrijker plaats 

in bij de verspreiding van het nieuws over zo'n incident. 

In 2014 schaalden we bij 7 van de 18 meldingen van ingrijpende gebeurtenissen op. Het betrof 

onder andere zedenzaken, seksueel overschrijdend gedrag, een dodelijk verkeersongeluk en een 

agressieve psychiatrische patiënt. Hulpverlening vindt altijd plaats In overleg met betrokken 

instellingen en de gemeente. 

We werkten verder samen met de GGD Hart voor Brabant, in een 24-uurs rooster en In de 

onderlinge ondersteuning bij concrete casussen. Deze GGD'en werken ook samen met de GHOR-

bureaus aan het vormgeven van een goede crisisbestendige organisatie. 
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NR OMSCHRIJVING OUTPUTIND1CATOREN 

BEGROTING 

2014 

REALISATIE 

2014 

ABSOLUUT 

VERSCHIL 

PERCENTAGE 

VERSCHIL 

7 Technischs Hyglönezorg 

7.1 
Advisering en ondersteuning geneerden 
rondomTHÊ 

Aanlal sch/HisF.ke adviezen 
18 10 0 0% 

80GGZ 

8.1 
Psychosociale hupverterïng bf 
cngevalenen rampen 

Coördinatie opschaüng bf ranpen 

t • 0 0% 

6.2 
Psychosociale hufcvertenng bi} 
Ingrijpende gebeurtenissen 

Coördinalé (op afstand) bf ingrfpende gebeuilenlssen 
ts 11 6 120% 

6.2 
Psychosociale hufcvertenng bi} 
Ingrijpende gebeurtenissen 

Coördinatie bf opschaing bf lngi|pende gebeurtenissen 5 7 5 320% 

8.3 Me'dpunl zorg en overlast Aanlai nieuwe meHbgen 
700 74G 45 7% 8.3 Me'dpunl zorg en overlast 

Aantal w onlngverYuilngen 
160 200 40 25% 

8.3 Me'dpunl zorg en overlast 

Aantal adviezen 
40 22 •ia -45% 

8.3 Me'dpunl zorg en overlast 

Taegelekten naar ithis en regufere zorg / berroeizoig 
430 339 •91 -21% 

04 Deelname tokeb casulsttokoverleggcn 
OGGZ 

Aantal fMSS-bfsen komsten 
235 140 •87 -37% 

0 Forensisch Cenooskunda 

9 1 Lijkschouw |Aanta1tjksehai/wcn | 565 36 7% 

Plustaken 
BEGROTING REALISATIE ABSOLUUT PERCENTAGE 

NR OMSCHRIJVING OUTPUTINDICATOREN 2014 2014 VERSCHIL VERSCHIL 

9. Forensische Geneeskunde 

Uivoeren (forensische) rreddienslverl. ABnlal srreslanlenzorg 851 1.188 347 41% 

Aantal passartenzerg 9 23 14 156% 

Aanlal onderzoeken zedendelict 31 10 •12 •39% 

Aantal bloedproeven 127 127 0 0% 

Aanlal geneeskundige verklaringen 10 13 3 30% 

Aantal letselschade beoordelingen 55 19 -37 •66% 

Aantal telefonische consuRen 200 153 •47 -24% 

Aanlal overige forensische verrfchingen In uren 10 21 11 113% 

11. Medische Advisering 

Medische Advisering Aantal adviezen gehande aptenpatleerkaait 400 421 21 5% 

Aanlal FM adviezen I3B 155 17 12% 

Afhankelijk van het aantal gebeurtenissen. In 2014 waren het vooral zedenzaken, grens

overschrijdend gedrag, opzettelijk verkeersongeval en advies na de vliegramp met de MH17. 
2) Ook dit aantal is afhankelijk van de gebeurtenissen. In 2014 betrof dit vooral zedenzaken, een 

agressieve psychiatrische patiënt en zelfdoding van een ouder, 
3) Het aantal adviezen bij meldpunt zorg en overlast fluctueert. Het aantal meldingen van 

woningvervuilingen nam toe, 
45 Uitvoering (forensische) medische diensten is lastig in te schatten en fluctueert jaarlijks. 
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6.3 Wat heeft het gekost? 

(In duizenden euro's) 
Realisatie Begroting Verschil 

Kwetsbare aroepen 
Kosten programma Kwetsbare groepen 1.208 1.160 -48 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl. maatwerk) 784 784 0 
Opbrengsten uit tarieven 398 351 -47 
Gefactureerde secundaire diensten 6 0 -6 
Overige opbrengsten 71 25 -46 
Totaal opbrengsten 1.259 1.160 -99 

Resultaat 51 0 -51 

De hogere opbrengsten zijn vooral te verklaren door meer activiteiten bij forensische diensten en 

overige opbrengsten (o.a. interventies en handhaving campings en opbrengsten door activiteiten 

m.b.t. externe vertrouwenspersonen). 

7. Overige afdelingen 

De kosten en opbrengsten van de overige afdelingen nemen we ook mee om de aansluiting met 

het exploitatieoverzicht te houden. Hierbij staan onder andere: Facilitaire zaken, management, 

centraal secretariaat, GGD Academy en projectmanagement. Het zijn kosten die geen invloed 

hebben op de programma's, zoals doorberekeningen aan andere organisaties die onze diensten 

afnemen. 

(In duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Ondersteunende afdelingen 
Kosten ondersteunende afdelingen 1.701 1.561 -140 
Kosten programma Jeugd en Gezin (0 - 4 jarigen) 545 0 -545 

2.246 1.561 -685 

Overige bijdrage gemeenten (sociaal statuut, 
achterblijvende verplichtinen en BOPZ-online) 84 95 11 
Gefactureerde secundaire diensten 429 443 14 
Overige opbrengsten 1.090 504 -585 
Aanwending voorziening personeelsproblemen 236 243 7 
Aanwending voorziening onderhoud panden 10 17 7 
Financiële baten en lasten 142 132 -10 
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting 126 126 0 
Totaal opbrengsten 2.117 1.561 -555 

Resultaat -129 0 129 

De aanloopkosten voor het uitvoeren van de taken voor de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4-

jarigen leidden In 2014 tot € 545.000 kosten (o.a. inzet personeel, dienstverlening derden, 

desintegratiekosten, advieskosten en aanschaf hardware). 
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De totale kosten van de ondersteunende afdelingen zijn hoger dan begroot. Dat is vooral te 

verklaren door een hogere reservering om het BTW-risico af te dekken en desintegratiekosten 0-4 

jarigen. 

De overige opbrengsten vallen hoger uit door vooral het vrijvallen van verplichtingen die niet meer 

tot uitbetaling leidden, extra huuropbrengsten en hogere projectopbrengsten (vooral CJG's), waar 

tegenover ook hogere kosten stonden. 



Paragrafen 
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1. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 

1.1 Het Service Centrum 

Hét Service Centrum (HSC) verzorgt voor de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de 

RAV Brabant Midden-West-Noord, (vanaf 1 januari 2010) de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant en (vanaf 1 april 2013) GGD Noord- en Oost-Gelderland de ondersteunende diensten. De 

eerste drie organisaties deelden al hun diensten financiën, personeel, automatisering, 

informatisering en kwaliteit. De Veiligheidsregio, die met ingang van 1 januari 2015 uittreedt, deelt 

mee op het terrein van de salarisadministratie. GGD Noord- en Oost-Gelderland neemt de 

ondersteunende diensten van automatisering af. HSC is geen aparte organisatie, maar het 

resultaat van een brede samenwerking, De samenwerking zorgt ervoor dat met minder 

medewerkers een effectievere ondersteuning wordt geboden. 

In 2013 is gestart met de herstructurering van HSC. In 2015 zal dit verder uitgerold worden. 

1.2 Huisvesting 
De GGD wil dichter bij de gemeenten zitten en de huisvesting flexibeler kunnen inzetten en meer 

aansluiten bij de huisvesting van de partners. In afstemming met de gemeenten zoeken we naar 

mogelijkheden om het decentrale gebruik van locaties anders te organiseren door bijvoorbeeld 

meer samen te werken met CJG's, brede scholen, de GGZ, het Veiligheidshuis, etc. en te huren op 

basis van het gebruik. 

In Bergen op Zoom is de GGD per 1 april 2014 verhuisd van de tijdelijke locatie aan de Vogelaar 

naar de Wittenhorst in Halsteren. Hier is de huisvesting gezamenlijk met Thuiszorg West-Brabant 

en CJG. 

In verband met de integratie van de 0 - 4 jarigen binnen de GGD zijn alle huurcontracten voor de 

consultatiebureaus overgenomen of opgesplitst. Een verdere optimalisatie van het gebruik van de 

decentrale locaties is hiermee mogelijk. 

In de hoofdlocatie Doornboslaan is per 1 maart 2014 Steunpunt huiselijk geweld ingetrokken en 

per 1 juli 2014 ook het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Gezamenlijk huren zij als 

Stichting Veilig Thuis West-Brabant (i.o.) een gedeelte van het pand. 

Het pand Doornboslaan is hiermee vol bezet en er zijn diverse aanvullende maatregelen genomen 

om deze bezetting goed te kunnen handelen, o.a. bijplaatsen extra werkplekken, uitbreiding 

schoonmaak en cateringfaciliteiten. Wat nog gerealiseerd moet worden is uitbreiding van de 

fietsenstalling en spreiding/creëren extra werkplekken op de 3e etage. 
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2. PARAGRAAF FINANCIERING 

2.1 Treasurystatuut 

De GGD West-Brabant heeft een treasurystatuut opgesteld, dat formeel is vastgesteld door het 

Algemeen bestuur op 25 april 2002. De ingangsdatum is 1 juli 2002. 

2.2 Risicobeheer 

Liquiditeitsbeheer 

Het werkkapltaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De 

gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per 

kwartaal gefactureerd. In de begroting 2014 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil 

is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van € 1.343.000 met een 

bankstand ultimo 2014 van € 10.000 (daarnaast staat eind 2014 €4.463.000 op 

schatkistbankieren) 

Kasgeldlimiet 

De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2014 (€ 1.563.740). Op basis het 

verschil tussen de vlottende schulden en de vlottende middelen (€ 1.676.000 negatief) blijft de 

GGD West-Brabant ruimschoots binnen de toegestane kasgeldlimiet. 

Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: Staat van langlopende leningen) 

Ter financiering van de nieuwe hulsvesting zijn In 2007 de volgende leningen afgesloten voor een 

totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange 

termijn. Voor de inbouw van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de 

periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing In 40 jaar: restant schuld € 

1.625.000 na 30 jaar). 

OMSCHRIJVING LENING 
NUMMER 

INGANGS 
DATUM 

LOOP 
TIJD RENTE HOOFD 

SOM 
BNG Lening 401022214 16-10-2006 Tot 01-07-2028 4,20% 2.000.000 

BNG Lening 401022215 02-07-2007 Tot 01-07-2038 4,31% 3.500.000 

01-10-2007 Tot 01-07-2038 4,31% 3.000.000 

TOTALE LENINGEN IVM HUISVESTING 8.500.000 

De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal 2014 (wet Fido). Dit resulteert 

in een renterisico norm van € 3.814.000, De reguliere aflossing voor 2015 en de komende jaren is 

geraamd op € 263.000. De GGD West-Brabant blijft hiermee ruim binnen de renterisiconorm. 
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2.3 Vermogensstructuur en financiering (GGD) 

De GGD West-Brabant streeft ernaar om de vaste activa te financieren met lang beschikbaar 

vermogen. Het werkkapitaal wordt indien nodig gefinancierd met kort vreemd vermogen. Ultimo 

2014 worden de vaste activa ad € 10,4 miljoen als volgt gefinancierd. 

(in duizenden euro's) 

2014 2013 VERSCHIL 

Materiele Vaste Activa 10.423 10.821 -398 

Financiering 

Eigen Vermogen 3.616 3.464 152 

Voorzieningen 1.557 1.707 -150 

Langlopende Schulden 6.925 7.188 -263 

FINANCIERING OP LANGE TERMIJN 12.099 12.359 -260 
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3. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of 

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves in voorzieningen. 

b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen 

zijn in relatie tot de financiële positie. 

3.1 Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's 

In de vergadering van 20 juni 2013 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen besproken en 

vastgesteld (met enkele opmerkingen) in het algemeen bestuur. In de jaarrekening 2014 heeft de 

resultaatbestemming daarom conform de uitgangspunten van de nota d.d. 20 juni 2013 

plaatsgevonden. 

De paragraaf risico's brengt in beeld wat de belangrijkste risico's zijn en hoe we daarmee omgaan. 

Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als op de inkomstenkant. De stand van de reserves 

(eind 2014) is nog niet voldoende voor de dekking van de benoemde en gekwantificeerde risico's in 

paragraaf 3.3, maar de weerstandscapaciteit wordt wel steeds beter. 

3.2 Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: 

(in duizenden euro's) 

RESERVES 2014 2013 VERSCHIL 

Algemene reserve GGD West-Brabant 578 289 289 

Egalisatiereserve plustaken 756 756 0 

Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten 250 250 0 

Bestemmingsreserve huisvestiging 1.509 1.635 -126 

Bestemmingsreserve frictiekosten 163 163 0 

Bestemmingsreserve reorganisatie HSC 70 70 0 

Bestemmingsreserve monitors 12 12 0 

Onbestemd resultaat 278 288 -10 

FINANCIERING OP LANGE TERMIJN 3.616 3.463 152 

3.3 Inventarisatie van de risico's 

De meeste significante risico's worden benoemd. Binnen de planning en control cyclus is dit een 

continu proces en worden maatregelen getroffen bij financiële knelpunten, Het bestuur wordt 

daarover geïnformeerd via de bestuursrapportages. Indien de GGD een risico loopt dat niet binnen 
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de reguliere begroting opgevangen kan worden, moeten de reserves aangesproken worden of als 

buffer dienen, 

Risico 
Totaal risico 

bedrag 
(In miljoen €) 

Kans Maatregel 

Risico bedrag na 
maatregel i.r.t. 

algemene reserve 
(in miljoen €) 

Plustaken 0-1,5 midden / hoog gedeeltelijk voorzien 0-0,8 

ICT pm laag beveiligingsmaatregelen pm 

Controle belastingdienst 0,4 hoog gedekt 0 

Verlofsaldi pm laag monitorlng verlofsaldi pm 

Vennootschapsbelasting 
overheidsbedrijven 

pm hoog verwerken in begroting 2016 0,05 

TOTAAL 0,40-1,90 0-0,85 

Algemene reserve 
Het saldo van de algemene reserve is nog steeds beneden het minimale niveau. Hierdoor is er 

nagenoeg geen dekking voor financiële tegenvallers. 

Het voorstel is om vanuit het resultaat 2014 de algemene reserve aan te vullen tot het minimum 

niveau. 

Plustaken 
Ongeveer een derde van de omzet van de GGD komt uit de plustaken. Dit zijn geen wettelijke 

taken en heeft dus een risico in afname van deze producten, Naast directe kosten voor deze taken, 

dragen deze taken ook bij aan de overheaddekking van de GGD, Dat kan gevolgen hebben voor de 

overige producten (basis en maatwerk). Door de flexibilisering wordt deze omzet categorie steeds 

groter. 

Daarnaast is GGD West-Brabant penvoerder voor het bureau GMV, hierin nemen meerdere GGD'en 

deel. De toekomst van GMV is onduidelijk, omdat een of meerdere GGD'en wellicht uit willen 

treden, daarom loopt ook GGD West-Brabant een financieel risico bij eventuele tekorten. De 

partijen zijn nu wel in overleg om duidelijke afspraken hieromtrent te maken. 

In verband met toename van de plustaken wordt een voorstel gedaan om een deel van het 

resultaat 2014 te doteren aan de egalisatiereserve plustaken. 

ICT 
De risico's van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere 

bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. 

Ook stellen de overheid en ketenpartners hogere veiligheidseisen. Daarnaast moet de GGD voldoen 

aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. 

Technisch hebben we al veel geregeld. In 2014 maakten we een begin met de invoering van een 

Informatiebeveillgingsmanagementsysteem en met het inrichten van specifieke 

Informatiebeveiligings-processen, 



Controle belastingdienst 

Vanaf 2011 is in opdracht van de belastingdienst een controle uitgevoerd voor de jaren 2008 t/m 

2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van deze controle zijn nog niet bekend, 

maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen. Vooruitlopend hierop zijn al wel 

de kosten opgenomen om dit risico zoveel mogelijk af te dekken. 

Verlofsaldi 

Het resterend verlof van een medewerker aan het einde van een kalenderjaar gaat automatisch 

over naar het volgend jaar. Wettelijk is bepaald dat verlof dan niet mag vervallen. Vanwege de 

beheersbaarheid beperken we deze overschrijving: de medewerker vraagt dit schriftelijk aan als 

het meer is dan 72 uur. Dit heet bovenmatig verlof. Gedurende het jaar worden de verlofsaldi 

gemonitord, waardoor de kans dat het risico zich voordoet laag is. 

Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 

Op prinsjesdag 2014 heeft het kabinet een wetsvoorstel over de vennootschapsplicht voor 

overheidsondernemingen aangenomen. Hij wil naar een vorm waarbij concurrerende 

overheidsondernemingen belastingplichtig worden ongeacht hun rechtsvorm, met een vrijstelling 

voor overheidstaken. De wetswijziging treedt op 1 januari 2016 In werking. Onder de wijziging 

vallen onder andere het verstrekken van vaccinaties tegen ziekten die onder andere in de tropen 

voorkomen en advisering over hygiëne aan bedrijven en instellingen. 
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4. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke en financiële belangen en risico's van 

GGD als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin GGD èn financieel deelneemt èn 

zeggenschap heeft. 

4.1 Stichting GGD plus 

Deze stichting, met als vestigingsplaats Tilburg, is in 2006 opgericht door GGD'en in Brabant en 

Zeeland met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging voor in beginsel alle GGD'en in de 

provincies Noord-Brabant en Zeeland. Hieronder wordt verstaan: 

1. Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de Gemeenschappelijke casu 

quo Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en), gevestigd in Brabant en Zeeland; 

2. Het beheren van de door GGD'en voor gezamenlijke activiteiten ter beschikking gestelde 

fondsen en de aanwending voor deze activiteiten en de feitelijke uitvoering daarvan; 

3. Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten; 

4. Het ondersteunen van GGD'en bij de uitvoering van specifieke taken van GGD'en op hun werk

gebied, te weten de provincies Noord-Brabant en Zeeland; 

5. Het verrichten van alle overige activiteiten, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

GGD+ belast de kosten aan de deelnemende GGD'en belastingvrij door. Dit was fiscaal mogelijk 

omdat GGD+ door de belastingdienst werd gezien als een besloten kring. Met ingang van 1 januari 

2014 keurt de belastingdienst de besloten kring niet meer goed. De belastingdienst schuift de 

intrekking van de goedkeuring door naar 1 januari 2015. GGD+ heeft In 2014 met de deelnemende 

GGD'en de ontmanteling van GGD+ voorbereiden en de overblijvende taken zijn met ingang van 1 

januari 2015 ondergebracht bij de deelnemende GGD'en. 

De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van GGD plus wordt gevormd door de 

directeuren van de deelnemende GGD'en. Het eigen vermogen van GGD plus bedroeg begin 2014 

€ 394.026 en eind 2014 € 315.000. Het vreemd vermogen van GGD plus bedroeg begin 2014 

€ 561.147 en eind 2014 € 139,608. 

Het resultaat van GGDplus in 2014 is € 17.747 negatief en zal worden onttrokken uit de reserve. 

In 2015 zal daadwerkelijke ontbinding van stichting GGD plus plaats vinden. 
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5. PARAGRAAF SAMENWERKINGSVERBANDEN 

5.1 Hét Service Centrum (HSC) 

Hét Service Centrum Is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart 

voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord, de Veiligheidsregio West en Midden Brabant en 

GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende 

diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), 

kwaliteit en facilitaire zaken met als vestigingsplaats Tilburg. Deze samenwerking Is vastgelegd In 

een overeenkomst 'kosten voor gemene rekening' waarin de verdeling van kosten en risico's is 

vastgelegd. Met deze overeenkomst worden zowel de kosten als de risico's over de deelnemende 

partijen verdeeld, waarmee het risico van BTW-heffing is afgedekt. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Veiligheidsregio West en Midden Brabant uit het 

samenwerkingsverband getreden. 

De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte 

administratie ingericht. Het bestuur van het HSC wordt gevormd door de directeuren van de 

deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Het eigen en vreemd vermogen van het HSC is 

opgenomen binnen de geconsolideerde jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant. 

Op basis van de overeenkomst 'kosten voor gemene rekening' komt in 2014 25,38% van de totale 

kosten HSC voor rekening van GGD West-Brabant. In 2014 was een doorbelasting begroot van € 

2.822.135, Op basis van de werkelijke kosten bedraagt deze doorbelasting € 2,828.317. De 

kostenverdeeistaat van het HSC is opgenomen onder bijlage 5 van deze jaarrekening. 

Het eigen vermogen van Hét Service Centrum bedroeg zowel begin als eind 2014 € 0. Het vreemd 

vermogen van Hét Service Centrum bedroeg begin 2014 £ 2.337.473 en eind 2014 € 1.798.713. 

Het resultaat 2014 is nihil. 

5.2 Bureau GMV (Gezondheid, Milieu en Veiligheid) 

Dit samenwerkingsverband Is In 1994 opgericht door GGD'en in Brabant en Zeeland. GGD'en 

hebben hun krachten op gebied van gezondheid, milieu & veiligheid gebundeld in het bureau om 

slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de 

inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu & veiligheid staan hierbij centraal. GGD'en in Brabant 

en Zeeland zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, 

Milieu & Veiligheid. Vestigingsplaats is Tilburg. 

De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD'en op basis van inwoners. 

De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van bureau GMV wordt gevormd door 

de directeur van de deelnemende GGD'en. Het eigen vermogen van Bureau GMV bedroeg begin 

2014 £ 101.832 en eind 2014 € 46.460. De vreemd vermogen van Bureau GMV bedroeg begin 

2014 £ 175.754 en eind 2014 € 369.297. 
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GMV belast de kosten aan de deelnemende GGD'en belastingvrij door. Dit was fiscaal mogelijk, 

omdat GMV door de belastingdienst werd gezien als een besloten kring. Met ingang van 1 januari 

2014 keurt de belastingdienst de besloten kring niet meer goed. De belastingdienst schuift de 

intrekking van de goedkeuring door naar 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2015 is met de 

belastingdienst overeenstemming bereikt, dat GMV wordt aangemerkt als zelfstandig 

belastingplichtige voor de BTW. Dit heeft tot gevolg dat bureau GMV zowel voor de inkopen als de 

verkopen belastingplichtig wordt. 

Het resultaat van GMV in 2014 is nihil. 

In 2014 was een doorbelasting begroot van € 227.738 en de werkelijke doorbelasting bedraagt € 

253.778 

5.3 Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout 

Deze stichting is in 2014 opgericht door Stichting Surplus Welzijn en Stichting MeePius met als 

vestigingsplaats Oosterhout. Het algemeen bestuur van GGD West-Brabant heeft op 20 november 

2014 besloten, dat GGD West-Brabant gaat deelnemen aan deze stichting. De formele toetreding 

van GGD West-Brabant aan deze stichting moet in het eerste kwartaal 2015 worden gerealiseerd. 

De doelen van de stichting zijn: verheldering en toeleiding naar (specialistische) zorg en faciliteren 

van de netwerkorganisatie die er in Oosterhout komt. 

De financiële risico's blijven binnen de stichting. Om dit te borgen heeft de stichting een 

overeenkomst gesloten met de gemeente Oosterhout met daarin onder andere een vrijwaring voor 

elke deelnemende Instelling voor de financiële en operationele risico's van de uitvoering. 

Met ingang van 2015 zullen activiteiten binnen deze stichting gaan plaats vinden. 

5.4 GHOR Midden- en West-Brabant 

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant 

hebben vanaf 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in 

Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast In een overeenkomst Kosten voor gemene 

rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico's tussen de deelnemende partijen. Hierdoor 

is het risico van btw-heffing afgedekt. Het aandeel van de GGD West-Brabant is hierin 3,19%. De 

GGD West-Brabant treedt op ais penvoerder en heeft voor de GHOR Midden- en West-Brabant een 

aparte administratie ingericht. 

Het eigen vermogen van GHOR Midden- en West-Brabant is begin en eind 2014 nihil. Het vreemd 

vermogen van GHOR Midden- en West-Brabant bedroeg begin 2014 € 508.666 en eind 2014 

€ 533.631. 

Het resultaat van GHOR Midden- en West-Brabant in 2014 is nihil. 

In 2014 was een doorbelasting begroot van nihil (overeenkomst kosten voor gemene rekening is 

opgesteld nadat de begroting gereed was) en de werkelijke doorbelasting bedraagt € 86.650. 
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6. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Onderhoud pand 
Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, Is het tevens van 

belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft, De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn 

omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien 

van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige 

onderdelen. Vanuit het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse schilderwerken in 2014 uitgevoerd. 

Onderhoudscontracten 
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales e.d. 

worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. 

Daar waar het lease-, of huurcontracten zijn, wordt het meegenomen in deze contracten. In 2014 

is er een nieuwe Europese aanbesteding geweest voor multifunctionals, onderhoud is hier een 

integraal onderdeel van. 
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7. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD West-

Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor GGD West-Brabant is € 230.474. Het weergegeven 

toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 

topfunctionarissen tevens voor de duur) van de dienstverband, waarbij voor de berekening de 

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 

jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 

plaatsvinden. Er zijn In 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op 

grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

Informatie Wet openbaarmaking uit pub^eke middelen gefinancierde topinkomens {Wffil 2014 
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Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
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1. Grondslagen 

1.1 Algemene grondslagen 

In de jaarrekening Is de volgende organisatorische entiteit opgenomen: 

• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD). 

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte 

van de jaarrekening 2013. 

Voorschriften inzake de grondslagen voor waardering en resultaatbepalino 

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat zijn 

gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2005. 

Balans 

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen historische 

kosten dan wel nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Exploitatie overzicht 

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

diensten en de toegekende subsidies enerzijds en de lasten over het boekjaar anderzijds. De lasten 

zijn gewaardeerd tegen de verkrijglngsprljs. De verliezen zijn verantwoord in het jaar, waarin zij 

voorzienbaar zijn. 

1.2 Specifieke grondslagen van waardering 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk 

vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de verwachte 

economische gebruiksduur en verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van derden. De 

materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en 

Verantwoording worden lineair afgeschreven in: 

Gronden en terreinen: niet afschrijven; 

Bedrijfsgebouwen: 50 jaar; 

Inbouw en semipermanente opstal: 20 jaar; 

Verbouwingen bedrijfsgebouwen: 10 jaar; 

Bedrijfsauto's: 5 jaar; 

Medische inventaris: 10 jaar; 

Technische installaties in bedrijfsgebouwen: 10 jaar; 

Telefonie en communicatie: 5 jaar; 
Inventaris: 10 jaar; Prïcc-wHiwifou^.fH'pcis 
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Automatiseringsapparatuur: 3 jaar 

Kantoorautomatisering- en netwerkprogrammatuur: 3 jaar 

Applicatieprogrammatuur: 4 jaar. 

Bij deze laatste categorie kan bij substantiële investeringen met een hogere economische 

levensduur door de directie besloten worden om een langere afschrijvingstermijn te hanteren. De 

afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. Afschrijvingen geschieden 

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Afschrijvingstermijnen kunnen afwijken als een 

investering gedaan is voor een project. De afschrijvingstermijn is dan gelijk aan de duur van het 

project. 

Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Incourante vaccinatiestoffen zijn ten laste 

van het resultaat gebracht. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening 

voor verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 

Eiaen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, egalisatiereserve en de 

bestemmingsreserves. 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

1.3 Specifieke grondslagen voor resultaatbepaling 

In het exploitatieoverzicht is de beheersbegroting naast de werkelijkheid gezet. Deze wordt intern 

als werkbegroting gebruikt. De door het Dagelijks bestuur goedgekeurde beheersbegroting is een 

nadere uitwerking van de door het Algemeen bestuur vastgestelde beleidsbegroting. 

Ëfth 
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Bedrijfsopbrengsten 

De opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde 

goederen en diensten. Verder zijn onder de opbrengsten opgenomen de toegekende subsidies en 

de vrijval van voorzieningen. 

Lasten 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, 

operationele leasecontracten e.d., worden niet in de balans geactiveerd en/of gepassiveerd. De 

lasten, die uit deze financiële contracten voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. 

Buitengewone baten en lasten 

Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone 

bedrijfsuitoefening voortvloeien. 
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2. Balans per 31 december 2014 
(na resultaatbestemming) 

(In duizenden euro's) 

31-12-2014 31-12-2013 
€ € € € 

a c t i v a  

Vaste Activa 
Materiële vaste activa 10.423 10.821 

48 
4.253 

273 
1.352 

6,128 5.926 

Totaal activa 16.5S1 16.747 

Vlottende Activa 
Voorraden 39 
Vorderingen 5.933 
Overlopende activa 147 
Liquide middelen 10 

p a s s i v a  

Eigen Vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Resultaat 

Voorzieningen 

Langlopende Schulden 

Vlottende Passiva 
Kortlopende schulden 
Schulden aan kredietinstellingen 
Overlopende Passiva 

1.334 
2.004 

278 

1.876 
326 

2.250 

3.616 

1.557 

6.925 

1.045 
2.131 

288 

1.436 
0 

2.953 

3.464 

1.706 

7.188 

4.453 4.389 

Totaal Passiva 16.551 16.747 

Pi iccv.'aierliouseCoopers 
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3. Toelichting op de Balans per 31 december 2014 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

Gronden en Bedrijfs- Vervoers- Machines, Overige Totaal 

terreinen gebouwen middelen apparaten en materiële materiële 

installaties vaste activa vaste activa 

Aanschafwaarde 

per 1-1-2014 1.204.165 10.735.932 52.684 188.524 2.327.238 14.508.543 

Cumulatieve 

afschrijvingen - 1.760.100 6.146 185.705 1.735.264 3.687.215 

Boekwaarde 

per 1-1-2014 1.204.165 8.975.832 46.538 2,819 591.974 10.821.328 

Investeringen - 57.596 14.835 5.677 42.960 121.068 

Desinvesteringen - -3,429 - -3.429 

Afschrijvingen - -317.838 -12.952 -1.822 -184.926 -517.538 

Vrijval afschrijvingen - 1.486 - 1,486 

Boekwaarde 

per 31-12-2014 1.204.165 8.715,589 48.421 4.731 450.007 10.422.915 

In bijlage 1: "Staat van Vaste Activa" is een gespecificeerd overzicht van de materiële vaste activa 

opgenomen. Binnen de GGD West-Brabant zijn alleen activa aanwezig met economisch nut. 
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Voorraden 

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2014 2013 

Voorraad Vaccins 

€ 

38.549 

€ 

48.231 

Vorderinaen 

De vorderingen worden als volgt gespecificeerd: 

2014 2013 

Debiteuren* 

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen 

Overige vorderingen 

Schatkistbankieren** 

€ 

880.161 

299.547 

290.641 

4.462.736 

€ 

924.285 

542.460 

186.092 

2.600.000 

Totaal Vorderingen 5.933.085 4.252.837 

*Hierin inbegrepen de voorziening debiteuren ad € 49.254 

**In paragraaf 5 wordt een toelichting gegeven op Schatkistbankieren. 

In de debiteuren zijn de volgende vorderingen met verbonden partijen en 

samenwerkingsverbanden opgenomen: 

2014 2013 

Stichting GGDplus 14.417 120.975 

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid 4.565 2.160 

Totaal verbonden partijen en samenwerkingsverbanden 18.982 123.135 
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In rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen zijn de volgende 

vorderingen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden opgenomen: 

2014 2013 

Hét Service Centrum 299.547 531,760 

Overige partijen 0 10,700 

Totaal rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen 299.547 542.460 

Overlopende Activa 

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Vooruitbetaalde kosten 

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Breda 

Totaal Overlopende Activa 

2014 

£ 

89.179 

58.022 

2013 

€ 

273.158 

0 

147.201 273.158 

Liquide Middelen 

De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd: 

Bank 

Kas 

Totaal Liquide Middelen 

2014 2013 

£ £ 

0 1.345.080 

9.566 6.214 

9.566 1.351.294 

.nt.iüit H.V. 
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Eioen Vermogen 

Het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd: 

Stand Resultaat Resultaat- Stand 

01-01-14 bestemming dotaties 31-12-14 

€ 

577.630 

756.041 

250.000 

162.877 

1.508.908 

70.140 

12.419 

278.324 

Totaal Eigen Vermogen 3.176.034 288.374 151.930 3.616.338 

Een gespecificeerd overzicht van de reserves is opgenomen In bijlage 2: "Staat van Reserves en 

Voorzieningen". 

Algemene reserve 

Deze reserve heeft als doel om financiële tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 

Egalisatiereserve plustaken 

De egalisatiereserve plustaken is gevormd voor tegenvallende omzetten / resultaten van plustaken. 

Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten 

Deze bestemmingsreserve is een reservering voor het opvangen van kosten t.b.v. de voorbereiding 

op en de uitvoering van acties bij het uitbreken van middelgrote infectieziekten explosies. 

Bestemmingsreserve frictiekosten 

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de 

bezuinigingen. 

Algemene reserves 

Algemene reserve GGD 289.256 288,374 

Egalisatiereserve 

Egalisatiereserve plustaken 756.041 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten GGD 250.000 

Bestemmingsreserve frictiekosten 162.877 

Bestemmingsreserve huisvesting 1.635.302 - -126.394 

Bestemmingsreserve reorganisatie HSC 70.140 

Bestemmingsreserve monitors 12.419 

Resultaat - - 278.324 

joor tfr-
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Bestemmingsreserve monitors 

In de jaarlijkse begroting is rekening gehouden met 1 monitor per jaar. In 2016 vindt een dubbele 

monitor plaats. Deze bestemmingsreserve zal worden in gezet om een deel van de extra kosten 

van de 2e monitor te dekken. 

Bestemmingsreserve huisvesting 

Conform het huisvestingsplan en de beheersbegroting 2014 zijn de afschrijvingskosten ad € 

126,394 ter dekking van diverse huisvestingsinvesteringen ten laste van de bestemmingsreserve 

huisvesting gebracht. 

Bestemmingsreserve reorganisatie HSC 

De Bestemmingsreserve reorganisatie HSC is gevormd om de transltiekosten te kunnen dekken. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 

Voorziening groot onderhoud 

Voorziening bijzondere 

personeelsproblemen 

Stand Resultaat- Dotatie Onttrek- Stand 

01-01-14 bestemming king 31-12-14 

€ 

505.839 

1.200.799 

€ € € 

140.036 -10.484 635.391 

-279.314 921.484 

Totaal Voorzieningen 1.706.638 140.036 -289.798 1.556.875 

Voorziening groot onderhoud 

Hier staat een voorziening groot onderhoud voor de panden van de GGD West-Brabant. Vanaf 2010 

vinden er dotaties plaats aan de voorziening groot onderhoud op basis van het onderhoudsplan. 

Voorziening bijzondere personeelsproblemen GGD 

Voorziening ter dekking van wachtgeldregelingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane 

verplichtingen. In 2014 zijn de loonkosten van een aantal niet-actieve medewerkers ten laste van 

deze voorziening gebracht en is de voorziening verder aangevuld tot het juiste dekkingsniveau. 

Tevens hebben er aan een aantal niet-actieve medewerkers uitkeringen plaats gevonden. 

Een gespecificeerd overzicht van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 2: "Staat van Reserves 

en Voorzieningen". 



Langlopende Schulden 

Het verloop van de langlopende schulden Is als volgt: 

2014 2013 

€ € 

Restschuld 1 januari 7.187.500 7.450.000 

Aflossingen In boekjaar 262.500 262.500 

Restschuld 31 december 6.925.000 7.187.500 

Er zijn geen zekerheden verstrekt. Bijlage 3 "Staat van Langlopende Schulden" geeft een 

gespecificeerd overzicht per lening. Het kortlopende deel van de langlopende schuld, de aflossing 

2014 bedraagt £ 262.500. De rentelasten van deze langlopende schulden bedragen € 302.529 In 

2014. 

Kortlopende Schulden 

2014 2013 

€ € 

Crediteuren 696.895 309.325 

Belastingen en sociale premies 915.482 795.183 

Bureau GMV 12.732 0 

Overige schulden 250.955 331.032 

Totaal Kortlopende Schulden 1.876.064 1.435.540 

In de belastingen en sociale premies zijn de volgende posten opgenomen: 

2014 2013 

£ £ 

Loonheffing december 677.867 527.403 

Pensioenpremies december 188.082 197.428 

Omzetbelasting december 49.533 35.754 

Overige 0 34.598 

Totaal belastingen en sociale premies 915.482 795.183 



Schulden aan kredietinstellingen 

2014 2013 

€ € 

Bank 326.465 0 

Overlopende Passiva 

Vooruit ontvangen inkomsten 

Vooruit ontvangen gelden EKD 

Nog te betalen derden 

Te betalen rente 

Te betalen belastingen 

Te betalen desintegratiekosten 

Te betalen pensioenpremie 

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Breda 

Totaal Overlopende Passiva 

Het verloop van de vooruit ontvangen gelden EKD: 

2014 

€ 

148.514 

540.873 

778.464 

148.458 

413.475 

170.714 

50.000 

0 

2013 

€ 

250.169 

1.020.592 

479.361 

159.667 

238.775 

0 

0 

804.318 

2.250.498 2.952.882 

Stand Stand 

01-01-14 Toevoegingen Bestedingen 31-12-2014 

€ € € € 

EKD 1.020.583 - 479.710 540,873 

Totaal 1.020.583 - 479.710 540.873 

Toelichting vooruitontvangen EKD: 

Voor de doorontwikkeling van het EKD zijn kosten gemaakt voor een bedrag van € 479.710. 
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4. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurverplichtingen 

Door de GGD zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan inzake: 

- Huurkosten voor een jaarbedrag van € 496,213 en een totaalbedrag van € 1.528.136-, 

- Huuropbrengsten voor een jaarbedrag van € 289,396 en een totaalbedrag van € 604.544-, 

- Huur- / onderhoudscontract multifunctionals voor een jaarbedrag van € 41.265 en een totaal 

bedrag van € 206.325. 

- Op basis van de overdracht van jeugdzorg 0-4 jarigen van Thebe naar GGD West-Brabant is 

de verplichting aangegaan tot overname van activa voor in totaal € 124.816 

Het Service Centrum 

Bij Het Service Centrum is een voorziening bijzondere personeelsproblemen gevormd. Deze 

voorziening is verwerkt in de jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant, de penvoerder van Het 

Service Centrum. De kosten van de vorming van deze voorziening worden vanuit Het Service 

Centrum, conform de geldende verdeelsleutel verdeeld naar de GGD Hart voor Brabant, de GGD 

West-Brabant en de RAV Brabant Midden West Noord, 

i'i nwu'v?!'o-u.C-v 
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5. Toelichting Schatkistbankieren 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000) 

(1) 

(2) 

(3a) = (1) > (2) 

(3b) =(2) >(1) 

Drempelbedrag 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen 

Ruimte onder het drempelbedrag 

Overschrijding van het drempelbedrag 

250 

Kwartaal 1 

561 

311 

2014 
Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

109 

141 

80 

170 

93 

157 

(1) Berekening drempelbedrag 
(4a) Begrofcingstotaal verslagjaar 

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk Is aan € 500 miljoen 

Het deel van het begrotingstotaal dat de 
e 500 miljoen te boven gaat (4c) 

(1) Drempelbedrag 

(X) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 

19.070 

19.070 

250 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 
2014 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
Som van de per dag bulten 's Rijks 

(5a) schatkist aangehouden middelen 50.513 9.933 7.316 8.503 
(negatieve bedragen tellen als nihil) 

(5b) Dagen In het kwartaal 90 91 92 92 

(2)-(5a)/(5b) Kwartaalcijfer op dagbasis bulten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 561 109 80 93 

In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel 'Wijziging van de Wet financiering decentrale 

overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist' 

bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om per 

december 2013 hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Deelname aan 

schatkistbankleren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. De gelden In de 

schatkist vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk wat zich direct vertaalt in een 

lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een 

verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden 

blootgesteld. 

Decentrale overheden zijn verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke 

taak in de schatkist aan te houden. Wel Is er sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van 

deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is 

vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een 

maximum van € 2,5 min. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste € 250.000 

buiten de schatkist mag houden, en dat een decentrale overheid afhankelijk van de 

begrotingsomvang maximaal € 2,5 miljoen bulten de schatkist mag laten. Het drempelbedrag is 
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gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal. Per kwartaal mag gemiddeld per (ka!ender)dag 

maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. 

Om aan de verplichting van schatkistbankleren te kunnen voldoen zijn in augustus 2013 door Hét 

Service Centrum de volgde voorbereidingen getroffen: 

• Aanvragen SKB-werkrekening BNG Bank 

• Aanmelden bij de schatkist (aanvraag internetfaciliteit, handtekeningenkaart, 

machtigingsformulier, aanmelden via de website) 

• Ontvangst Rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden 

In de maand januari moest het afromen handmatig worden uitgevoerd. In deze tijd is ten gevolge 

van de inrichting van het betalingsproces niet dagelijks afgeroomd, wat resulteert dat In de maand 

januari 2014 te veel gelden buiten de schatkist zijn aangehouden. 

Vanaf eind januari 2014 draagt de BNG Bank zorg voor het automatisch afromen van de overtollige 

liquide middelen, zodra ze boven een vastgesteld drempelbedrag uitkomen. In de maand maart is 

het drempelbedrag naar beneden aangepast (£ 80.000), vanwege het feit dat het kan voorkomen 

dat er nog ontvangsten binnen komen bij de bank nadat afroming heeft plaatsgevonden. Het 

banksaldo komt hierdoor alsnog boven het drempelbedrag uit. 

Het begrotingstotaal van GGD West-Brabant bedraagt in 2014 € 19.070.000. Het drempelbedrag 

komt hierdoor uit op een bedrag van € 250.000. In kwartaal 1 heeft per dag gemiddeld een 

overschrijding plaatsgevonden van €311.257. Vanaf kwartaal 2 2014 is het proces volledig 

ingeregeld. Een overschrijding van het drempelbedrag heeft hierdoor niet meer plaatsgevonden. 
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6. Programmarekening 2014 GGD West-Brabant 
(In duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Infectiezielrtebestriidina 
Totaal baten 4.962 4.672 -290 
Totaal kosten 4.709 4,672 -37 

Resultaat 253 - -253 

Jeuad en Gezin 
Totaal baten 7.266 7.463 197 
Totaal kosten 7.297 7.463 166 

Resultaat -31 - 31 

Lokaal aezondheidsbeleïd 
Totaal baten 2.050 1.919 -131 
Totaal kosten 2,022 1.919 -103 

Resultaat 28 - -28 

Publieksinformatie en documentatie 
Totaal baten 255 255 0 
Totaal kosten 244 255 11 

Resultaat 11 - -11 

Gezonde en vellfae leefomaevina 
Totaal baten 2.186 2,040 -146 
Totaal kosten 2.092 2.040 -52 

Resultaat 94 - -94 

Kwetsbare aroeDen 
Totaal baten 1.259 1.160 -99 
Totaal kosten 1.208 1.160 -48 

Resultaat 51 - -51 

Ondersteunende afdellnaen 
Totaal baten 2.117 1.561 -555 
Totaal kosten 2.246 1.561 -685 

Resultaat -129 0 129 

RESULTAAT 278 0 -278 

Voor een toelichting m.b.t. de verschillen wordt verwezen naar het exploitatieoverzicht en de 

toelichting daarop (zie hoofdstuk 7 en 8). 
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7. Overzicht van baten en lasten 2014 GGD West-Brabant 

(in duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Realisatie 
2014 2014 2013 

e C e 

Baten 
Bijdrage deelnemende gemeenten 12.641 12.641 12.985 
Overige bijdrage gemeenten 84 95 77 
Opbrengsten uit Tarieven 1,983 1.847 2.001 
Gefactureerde secundaire diensten 442 443 445 
Overige Opbrengsten 4.386 3.526 2.864 
Aanwending Voorzieningen 290 260 243 
Totale Baten 19.826 18.812 18.615 

Lasten 
Salarissen en Sociale Lasten 9.133 9.529 8.332 
Personeel Derden 925 410 815 
Overige Personeelskosten 735 684 710 
Kapltaallasten 950 998 993 
Toevoeging Voorzieningen 142 140 695 
Overige Bedrijfskosten 5.103 4.487 4.615 
Kosten Hét Service Centrum 2.828 2.822 2.925 
Totale Lasten 19.816 19.070 19.085 

9 -258 -470 

Totaal saldo van baten en lasten 142 132 162 

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1S2 -126 -308 

Buitengewone baten 0 0 0 
Buitengewone lasten 0 0 0 
Buitengewoon resultaat 0 0 0 

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN 152 -126 -308 

Dotatie egallatiereserve plustaken 0 0 -206 
Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten 0 0 -50 
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten 0 0 685 
Onttrekking bestemmingsreserve monitors 0 0 28 
Onttrekking bestemmlngsroserve huisvesting 126 126 140 

RESULTAAT 278 0 289 

Voorgesteld wordt om van het resultaat na bestemming € 278,324 positief te bestemmen zoals 

aangegeven bij de resultaatbestemming. 
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8. Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

8.1 Baten 

De baten van GGD hebben zich in 2014 ten opzichte van de begroting als volgt ontwikkeld: 

(In duizenden euro's) 

SPECIFICATIEBATEN REALISATIE BBG ROTING VERSCHIL 

Gemeentelijke bijdrage categorie 1 hel. meatv/ erk 12.641 12.641 0 

Overige gemeentelijke bijdragen 84 95 -11 

Opbrengsten uit tarieven 1.983 1.847 136 

Gefactureerde secundaire diensten 442 443 -1 

Overige opbrengsten 4.386 3.526 860 

Aanw ending voorzieningen 290 260 30 

TOTALE BATB-i 2014 19.826 18.812 1.014 

Overige gemeentelijke bijdragen 

De overige gemeentelijke bijdragen is € 11.000 lager dan begroting. Dit verschil wordt 

veroorzaakt, doordat er minder kosten sociaal statuut (als gevolg van de fusie in 2000) zijn dan 

verwacht. Hierdoor zijn de opbrengsten ook lager. 

Opbrengsten uit Tarieven 

De opbrengsten zijn circa £ 136.000 hoger dan begroot vooral door: 

- hogere opbrengsten door een stijging van het aantal consulten curatieve SOA en hepatitis B 

(€46.000); 

- hogere opbrengsten Forensische Geneeskunde als begroot ( €43.000); 

- diverse hogere opbrengsten uit tarieven (€ 47.000). 

Overige Opbrengsten 

De realisatie 2014 is circa € 860.000 hoger dan begroot door o.a.: 

- extra activiteiten m.b.t. THZ kindercentra en project-opbrengsten, die In de loop van 2014 zijn 

binnen gehaald en niet begroot waren (€ 490.000); 

- extra aan nagekomen opbrengsten door afrekeningen uit voorgaande jaren (o.a. vrijvallen van 

verplichtingen uit het verleden, die niet meer tot daadwerkelijke uitbetaling hebben geleid, 

afrekeningen C1G, TBC en SOA) (€ 341.000). 

Aanwending Voorzieningen 

De hogere aanwending van de voorzieningen ad € 30.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een 

extra bedrag ter dekking van wachtgeldregelingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane 

verplichtingen. 
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8.2 Lasten 

De ontwikkeling van de lasten van GGD is in 2014 ten opzichte van de begroting als volgt: 

(in duizenden euro's) 

SPECIFICATIE LASTEN REALISATIE BEGROTING VERSCHIL 

Salarissen en Sociale Lasten 9.133 9.529 -396 

Personeel Derden 925 410 515 

Overige Personeelskosten 735 684 51 

Kapltaallasten 950 998 -48 

Toevoeging Voorzieningen 142 140 2 

Overige Bedrijfskosten 5.103 4.487 616 

Kosten Hét Service Centrum 2.828 2.822 6 

TOTALE LASTEN Z014 19.816 19.070 746 

Salariskosten 

De salariskosten vertonen een onderschrijding in relatie tot de begroting van € 396.000. Dit wordt 

veroorzaakt door: 

het later invullen van vacatureruimte, waardoor verschuiving van formatie naar personeel 

derden heeft plaats gevonden (circa 125.000); 

lagere salariskosten € 87.000 als gevolg van het samenwerkingsverband m.b.t. de GHOR MW. 

Hier staan hogere overige bedrijfskosten tegenover; 

hogere opbrengsten UWV (circa € 159.000); 

hogere detacheringsopbrengsten (circa € 25.000). 

Personeel Derden 

De kosten van personeel derden zijn € 515.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt 

door extra Inzet personeel t.b.v. vervanging, extra projecten, activiteiten t.b.v. de 0 - 4 jarigen en 

in plaats van vaste invulling vacatureruimte heeft meer inzet van personeel derden plaats 

gevonden. 

Overige Personeelskosten 

De overige personeelskosten laten een overschrijding zien van circa £ 51.000 welke vooral wordt 

veroorzaakt door: 

- de kosten m.b.t. bijzondere personeelsproblemen zijn hoger dan begroot (£ 150.000), door o.a. 

hogere desintegratiekosten l.v.m. jeugdzorg 0-4 jarigen. 

- hogere studiekosten £ 154.000 dan verwacht. De verwachting was, dat er meer studies intern 

door de GGD Academy gegeven konden worden, maar dat is niet gerealiseerd, waardoor extern 

kosten gemaakt moesten worden; 

- diverse lagere overige personeelskosten (€ 250.000) zoals arbokosten en bestuurskosten. 



Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn circa € 48.000 lager dan begroot, als gevolg van uitgestelde investeringen. 

Overige Bedrlifskosten 

De overige bedrijfskosten zijn € 616.000 hoger dan begroot o.a. door: 

Directe Kosten [+ € 261.000] 

Het verschil van € 261,000 ten opzichte van begroting kan vooral worden verklaar door: 

bijdrage aan het samenwerkingsverband m.b.t. GHOR MW (£ 87.000), waar tegenover lagere 

salariskosten staan; 

hogere kosten van externe dienstverlening dan verwacht (€ 85.000) voornamelijk ontstaan 

door activiteiten met betrekking tot 0 - 4 jarigen; 

hogere kosten bureau GMV (€26.000) als gevolg van de uitdlensttredlng van de arts en extra 

kosten dienstverlening derden; 

hogere projectkosten (€ 46.000) voornamelijk ontstaan door activiteiten met betrekking tot 

CJG Breda. 

Inventariskosten [+ € 96.000] 

Komt voornamelijk door hogere kosten voor klein inventaris en aanschaf van diverse hardware 

artikelen. 

Algemene kosten [+ € 238.000] 

Het verschil tussen begroting en realisatie wordt vooral verklaard door: 

- nagekomen kosten uit 2013 (€ 268.700) door afrekeningen m.b.t. projecten en een afrekening 

m.b.t. pensioenpremies; 

- hogere kosten ten aanzien van kantinekosten (€ 10.000); 

- lagere kosten m.b.t. PR Activiteiten (€ 25.000); 

- lagere kosten ten aanzien van diverse lasten / dienstverlening (£ 11.000). 

Voorraadkosten [+ 28.000] 

Een voorraadcorrectie voor reizigersartikelen zorgen voor de grootste afwijkingen ten opzichte van 

begroting. 

Vervoerskosten [+ € 23.000] 

Deze hogere vervoerskosten worden vooral verklaard door hogere dienstreizen (€ 32.000) en 

lagere diverse autokosten (€ 10.000). 

Kantoor & Administratiekosten [+ € 12.000] 

Deze hogere kosten € 12.000 wordt vooral verklaard door hogere telefoonkosten (€ 18.000), meer 

portikosten (€ 15.000), hogere accountantskosten (€ 30.000) en hogere juridische kosten (€ 

25.000). Daar staan lagere lidmaatschapskosten (€ 13.000) tegenover. Ook de kopieerkosten zijn 

lager dan begroot (€ 51.000), doordat het contract tijdelijk was verlengd en er gedurende die 

periode geen huur betaald is. 
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Informatiseringskosten [- € 13.000] 

Lagere kosten onderhoud software (€ 9,000) en onderhoud hardware (€ 4.000) 

Huisvestigingskosten [- € 30.000] 

De kosten voor schoonmaak, verzekeringen, belastingen en energiekosten zijn lager dan begroot 

(€ 41.000), Daar staan hogere kosten van het onderhoud van gebouwen en installaties en 

afvalstoffen tegenover (€ 11.000). 

Kosten Hét Service Centrum 

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van Hét Service Centrum is binnen de begroting 

gebleven. De overschrijding bij de kosten van Hét Service Centrum wordt veroorzaakt door de 

financiële afwikkeling vanwege de door de herstructurering ontstane boventalligheid van 

medewerkers. In de begroting van GGD West-Brabant was hiermee al deels rekening gehouden bij 

het aandeel HSC. 

8.3 Resultaat 
(in duizenden euro's) 

RESULTAAT 2014 REALISATIE BEGROTING VERSCHIL 

2014 2014 

Baten minus Lasten 9 -258 267 

Rentebaten Actlvastaat 431 433 -2 

Rentebaten Rekening Courant 7 2 5 

Rentebaten leningen 1 0 7 

Rentelasten Leningen -303 -303 0 

Financieel Resultaat 142 132 10 

TOTAALSALDO VAN BATEN EN LASTEN 2014 isi -126 277 
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8.4 Investeringen 
(In duizenden euro's) 

OMSCHRIJVING 

REALISATIE 

2014 

BEGROTING 

2014 

VERSCHIL 

2014 

Bouwkosten / Verbouwingen 

Inrichting huisvesting Doornboslaan 58 73 -16 

Subtotaal Bouwkosten / Verbouwingen 73 -16 

Machines en Installaties: 

Telefooninstallaties nieuwbouw 6 100 -94 

Subtotaal Machines en Installaties -94 

Overige Materiële Vaste Activa 

Automatiseringsapparatuur en programmatuur 

Bedrijfs- / vervoersmidelen 

Instrumentarium 

Inventaris 

16 

15 

0 

26 

122 

15 

2 

16 

-105 

0 

-2 

10 

Subtotaal Overige Materiële Vaste Activa 57 155 -97 

TOTAAL INVESTERINGEN 2014 122 327 -207 

Toelichting verschil Bouwkosten / Verbouwingen 

In 2014 hebben conform planning werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot de 

klimaatinstallatie In Breda. De kosten hiervoor zijn € 10.000 lager uitgevallen, 

Toelichting verschil Machines en Installaties: 

De investering van de telefooninstallatie wordt doorgeschoven naar 2015 / 2016 (€ 100.000). 

Toelichting verschil Overige Materiële Vaste Activa: 

De investering in het CMS project wordt doorgeschoven naar 2015 (€ 50.000). 

De investering In de roostermodule (€ 50.000) gaat voorlopig niet plaats vinden in verband met de 

huidige ontwikkelingen omtrent de integratie 0-4 jarigen. 
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8.5 Organisatie en Medewerkers 

GFMIDDB.D AANTAL FTES PER AFDELING REALISATIE BEGROTING VERSCHIL 

^ -;2014:L :v ^ 2014 2014 

Directiebureau 3.92 3,06 0,86 

Gezondheidsinterventie en Zorg 100,48 102,63 -2,15 

Gezondheidsonderzoeken Beleid 32,40 29,54 2,86 

Sociaal Slatuut en Achterblijvende Kosten 2,45 1,66 0,79 

Vast Personeel GGD West-Brabant ;':V; 139,25 • 136,89 2,36 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage voor GGD West-Brabant is 3,01% in 2014. Het percentage daalde ten 

opzichte van de cijfers over 2013 (3,74%), In de begroting 2014 is uitgegaan van een normatief 

ziekteverzuimpercentage van 4,5%. In de realisatie is dus sprake van een onderschrijding van 

1,49%. 

De daling In het ziekteverzuimpercentage voor GGD West-Brabant is vooreen belangrijk deel terug 

te voeren op een daling van het ziekteverzuim bij de Sector Gezondheidsinterventie en - Zorg 

(2014; 3,21% t.o.v. 2013; 4,83%). Gezien het feit dat dit een Sector betreft met een aanzienlijke 

personeelssterkte (gemiddeld 136 medewerkers in 2014) heeft dit een relatief sterke invloed op 

het ziekteverzuim percentage voor de GGD West-Brabant. Binnen de Sector 

Gezondheidsinterventie en - Zorg laat vooral het Programma Jeugd en Gezin een opvallende 

daling zien van het ziekteverzuimpercentage (2014; 2,03% t.o.v. 2013; 5,31%). 

Ziekmeldingsfrequentie 

De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie is 0,77 in 2014. De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie is 

gedaald ten opzichte van de cijfers over 2013 (1,01). 

Gemiddelde verzuimduur 

De gemiddelde duur van het ziekteverzuim bedraagt 11,90 kalenderdagen. In 2013 was er sprake 

van een gemiddelde verzuimduur van 12,14 kalenderdagen. De gemiddelde verzuimduur laat dus 

in 2014 een lichte daling zien ten opzichte van voorgaand kalenderjaar. 

Ziekteverzuim naar duurklasse 

Het ziekteverzuim naar duurklasse laat in 2014 het volgende beeld zien. 

Kort verzuim 14,07% 

Middellang verzuim 30,95% 

Lang verzuim 54,48% 

Zeer lang verzuim 0,50% 

Totaal 100,00% 

Woont,ïms M.V 

Jaarstukken 2014 



Het ziekteverzuimpercentage is In belangrijke mate terug te voeren op een beperkte groep 

medewerkers die middellang (30,95%) dan wel langdurig verzuim (54,48%) hebben laten zien. Het 

aandeel van het kort verzuim Is fors gedaald ten opzichte van 2013 (49,93%). Ook het aandeel 

zeer lang verzuim is gedaald ten opzichte van 2013 (4,23). 

:irx "" 
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9. KASSTROOMOVERZICHT 2014 

(in duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Realisatie 
2014 2014 2013 

€ € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat (voor bestemming) 152 -501 -308 

Aanoassinaen voor: 
Afschrijvingen 517 556 545 
Toevoeging voorzieningen 140 125 699 
Vrijval voorzieningen -290 -164 -243 

367 517 1.001 
Mutatie werkkapitaal: 

Mutatie voorraad 10 0 -26 
Mutatie vorderingen -1.680 0 -2.056 
Mutatie overlopende activa 126 0 -172 
Mutatie kortlopende schulden 767 0 -642 
Mutatie overlopende passiva -702 0 15 

-1.479 0 -2.881 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -960 16 -2.188 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen -121 -354 -172 
Desinvesteringen 2 0 0 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -119 -354 -172 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossingen op ontvangen langlopende leningen -263 -263 -263 
Terugbetaling gemeenten Ivm sanering 0 0 0 
Totaal kasstroom uitfinancieringsactiviteiten -263 -263 -263 

Mutatie Liquide Middelen -1,342 -601 -2.623 

Liquide middelen per begin boekjaar 1.352 4.134 3.975 
Liquide middelen per einde boekjaar 10 3.533 1.352 
Mutatie Liquide Middelen -1.342 -601 -2.623 
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Overige gegevens 
1. RESULTAATBESTEMMING 
2. BESTUURSVERKLARING 
3. CONTROLEVERKLARING 
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1. RESULTAATBESTEMMING 

In het algemeen bestuur van 20 juni 2013 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Bij de 

resultaatbestemming wordt uitgegaan van de onttrekkingen conform begroting of 

begrotingswijzigingen. 

Dit geeft het volgende beeld: 

(in duizenden euro's) 
SPECIFICATIE RESULTAAT T.L.V. / T.G.V. RESERVE REALISATIE BEGROTING VERSCHIL 

Saldo van baten en lasten 152 -126 278 

Onttrekking bestemmingsreserve hulsvesting Bestemmingsreserve huisvesting 126 126 0 

RESULTAAT 278 0 278 

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 278.324 positief te bestemmen: 

1. € 122.114 aanvulling van de algemene reserve tot het minimumniveau € 699.743; 

2. € 156.210 aanvulling van de egalisatiereserve plustaken, die hierdoor binnen de 

bandbreedte blijft conform de notitie reserves en voorzieningen. 
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2. BESTUURSVERKLARING 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant verklaart hierbij dat het jaarverslag 2014 naar 

waarheid en In overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2014 van toepassing waren, is 

opgesteld. Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag verwerkt en/of toegelicht. Voor zover van 

toepassing zijn voor alle belangrijke risico's voortvloeiende uit de in de periode vóór 31 december 

2014 aangegane transacties, respectievelijk op die datum bestaande situaties toereikende 

voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die 

aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die vermeld zouden moeten worden bij de 

overige gegevens. 

Breda, juni 2015 

L. Poppe-de Looff (voorzitter) 

R, Bergsma 

C. van Geel 

M. Haagh 

T. Theunls 

H. van Oers 

P. van den Elzen 

Vaststellen ontwerpjaarverslag GGD West-Brabant 2014 
In overeenstemming met artikel 6 van de Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant is het 

ontwerpjaarverslag door het Dagelijks bestuur in zijn vergadering van 9 april 2015 vastgesteld 

onder voorbehoud van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant Het aangepaste 

jaarverslag zal nog toegestuurd worden. 

Vaststellen Jaarverslag GGD West-Brabant 2014 

Het jaarverslag 2014 is conform artikel 4 lid 4.c. van de Regeling Openbare Gezondheidszorg West-

Brabant vastgesteld door het Algemeen bestuur In zijn vergadering van 9 juli 2015 onder 

voorbehoud van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Het aangepaste 

jaarverslag zal nog toegestuurd worden. 

De secretaris, de voorzitter, 

A. van der Zijden L.C. Poppe-de Looff 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-
Brabant 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Openbare Gezondheidszorg West-Brabant te Breda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 
is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipuhlieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 
overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het Dagelijks Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het 
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Re/.: 60351369 

PricewaterhouseCoopers AccountantsN.V., Meander 901, 6825 MHArnhem, Postbus 5381, 6802 EJArnhem 
T: 088 792 00 26, F: 088 792 94 04, www.pwc.nl 

'Pv/C' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. {KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 



1L 
pwc 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe heeld daarvan alsmede in 
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hehhen echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 
3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze 
goedkeuringstolerantie door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met 
afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening 
om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening 
opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw heeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant per 31 
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Arnhem, 10 april 2015 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door F.E. van Kommer RA 

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant, Ref.: 60351369 
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1. STAAT VAN VASTE ACTIVA 

Omschrijving van de Aanschaf Investeringen Aanschaf Verminderingen Aanschaf Aantal Cumulatieve Afschrljvlngs Vrijval en extra Boekwaarde Boekwaarde Toegerekende Totaal 

Kapitaalsuitgaven waarde waarde waarde Jaren afschrijvingen kosten afschrijvingen begin einde rente kapitaals 

begin 2014 2014 einde 2014 2014 einde 2014 afschrijving begin 2014 2014 2014 2014 2014 2014 asten 2014 

Gronden & Terreinen 
'Ï'IM' Grtüi;jt,;.. 7 7' "7, 3304265: 77. "777.7o:' 1.204.165 l'l'l' :;','.,1:;'1"01 1.204.165 -Iri.v.t.", .7'.7.7:77720-1 .7 ;777 7.„:,:.0 177..'1,7. .7;.;" 1:0. ,111204:1651: Ï;204'.Ï6S'' 17.7,,,7,48:167/ 48.167 

A TOTAAL: 1.204.165 0 1.204.165 0 1.204.165 0 0 0 1.204.165 1204.165 48.167 48.167 

SCO Bouwkosten / Verbouwingen / Inbouw -.0.735.932 1 7", 57.596 10.793.528 '77.7' 770: 13.793.528 50/10 / 20 7 • 1.760:100,'' 31,7.838, "1,7:7:• .i.:;.7l'7'.,01 8.575.831 'i*;.;78i?15'.589;' ,'li,7';7-3S9;033, 676.871 

B TOTAAL: 10.735.932 57596 10.793528 0 10.793.528 1.760.100 317.838 0 8.975.831 B.715589 359.033 676.871 

520 Bedrijft / Vervoersmiddelen ;ri.::,v>iftS84 " 14.835 67.519 ,0 7. 767,519' jrv :7".::. 7""5346' 17 „1.12.952 . „1". -7"-:"77';-ï7 •7. ."—46:538" .71;.1748:421 7,7' '77", 1862: •77' 14313 

C TOTAAL: 52.684 14.835 67519 0 67,519 6.146 12.952 0 46338 48.421 1.862 14.813 

Machines en Installaties 
• Teiëftionihstatëtiés; ,v' v';.;,.. ;::188.52A' ",'5.677 194.201 "3:429 ". 190,772 5 •jr. 7 7." 185.705 7 , ,"" 71.822 ;1486 :""" ",721819" ''"77.:." 7.113: 1354 

D TOTAAL: 188.524 5.677 194.201 3.429 190.772 185.705 1.822 1.486 2819 4231 113 1.934 

Overige materiële vaste activa 
i/soz: Autotnatlseting'setver1 .">5 .'33:944 V 17 77770. 77 7831944 0 vil 83.944 • .13:1.; '••f. ".":777„':S3;944; -"7 77/7';20' 7.'::" -;71:"":7,77»0,; .V7'.7;"77:..o '777.77:;'0 7,7:';;'7" ."„."O 

; '504-' Werkplëteompènenten -7.7 7362.328, 7.7 ",'r.',26.462 ij:- .3781790 --i--'\'i ;ilV'. 375.790 7,73 7:7 "jlï - •7',"':.".263.8iZ 7 ",77431757: 0 ;,.i7'7l"9a.!5«l '71,221 3,941 7:,77 47.698 

:';Söa* Appltatleprogrammatuur 1 77; 1782.872' 0 i"' 1782.872: 7741."-". I:7777l7li660; 50341 " 1 7 ' " , /Pi '77777|.272: ', 20,932 :,..:7'7777;2.851:' 53.192 

7510: Inventaris 77' ir:26:498' 938,105 0 1 936.105 ' .'"'lO/lllv;. 7jr:' 529.215 80.892 7;7,i:7"7!.;'7 777.01 382393 77.7 1:323:588: ';;,:.','"77,:'7" ,715.295: 777"96.Ï88 

7/5iS:: Instrumentarium Ag:';12qM , ' 1 0 "ll;/'i'i2iJ4tó' 0 il '7220:1121' :7/M""'l- "JK'1 88.987 :::: „7'7 "'6.682: :7:,:-7777"ï77(j 31.125, 1.245 7827 

•ZÏiif: Eledmnische inventaris " 61.805 0 61.835 '1 '...1- : 1. \',."10 61.805 7 "io,;,""-' ;ir,l '.:;,'.'7::-:l';,;53jl39: 3355 'l,l',i:,7;7-711", f a-O; ::"77,:21!8.6Ö1 "'7::7'-'-7S3ï2 7\7.1'77.71; 734?;: 7 7'"73.7Ö2 

75521 ::,>iv!4568:! 7:777.";; :o .',41568' "7"".'" 'i"Ö V.: 74.568". -1, 207" - ,Jrl ,'7";".:v„/,4.568 7 :,17.'1.72'"Ó" 17 ..7" l :i;7- "O: 7777;.;':.,7:0' "7."" :77':'7.4 77.7,7' 7 .77711 1,7" 

E TOTAAL: 2327.23B 42.960 2370.197 0 2370.197 1.735.264 184.926 D 591.973 450807 23.679 208.605 

TOTAAL GENERAAL 14308343 121.068 14.629.611 3.429 14.626.182 3.687.216 517338 1.486 10.821328' 10.422315 432.853 950.391 
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2. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 

NAAM SALDO 

BEGIN VAN HET 

DIENSTJAAR 

01.01,2014 

RESULTAAT 

BESTEMMING 

OVER 2013 

TOENAMES 

TLV 

EXPLOITATIE 

IN 2014 

OVERIGE 

TOENAMES 

IN 2014 

AFNAMES 

TGV 

EXPLOITATIE 

IN 2014 

OVERIGE 

AFNAMES 

! .•.IN;:20i4''' ;-: 

SALDO 

EINDE VAN HET 

DIENSTJAAR 

31.12.2014 

RESERVES • 

04100 Algemene reserve 

04235 Bestemmingsreserve uitbraak Infectieziekten 

04240 Egalisatiereserve plustaken 

04200 Bestemmingsreserve Huisvesting 

04300 Bestemmingsreserve reorganisatie HSC 

04210 Bestemmingsreserve frictiekosten 

04255 Bestemmingsreserve monitors 

Resultaat 

289.255 

250.000 

756.041 

1.635.302 

70.140 

162.877 

12.419 

288.374 

-

278.324 

-126.394 

-

577.629 

250.000 

756.041 

1.508.908 

70.140 

162.877 

12.419 

278.324 

|TOTAAL RESERVES 3.176.034 288.374 O 278.324 -126.394 3.616.338 

VOORZIENINGEN 

05100 Onderhoud panden GRO<32T West-Brabant 

05300 Voorziening bijzondere personeelsproblemen 

505.639 

1.200.799 

1^0.036 - -10.484 

-279.315 

635.391 

921.484 

TOTAAL VOORZIENINGEN 1.706.638 _ 140.036 -289.799 - 1.556.875 

TOTAAL RESERVES 8c VOORZIENINGEN 4.882.672 288.374 140.036 278.324 -416.193 S.173.213 
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3. STAAT VAN LANGLOPENDE LENINGEN 

OMSCHRIJVING LENING 
NUMMER 

1NGANGS 
DATUM 

LOOPTIJD RENTE 

• % 

HOOFDSOM AFLOSSINGEN 
TIM 2013 

SALDO AAN 
HET BEGIN 
VAN HET 

DIENSTJAAR 
2014 

OPGENOMEN 

J .: : OF7:^ï 
VERSTREKTE 

LENINGEN 
':"20l4t:.:.v& 

AFLOSSINGEN 
2014 

RENTE SALDO AAN 
HET EINDE 
VAN HET 

DIENSTJAAR 
2014 

Opgenomen leningen : 
BNG 

BNG 

BNG 

40.102214 

40.102215 
40.102215 

16-10-2006 

02-07-2007 

01-10-2007 

Tot 1-7-2028 

Tot 1-7-2038 

Tot 1-7-2038 

4,20% 

4,31% 

4,31% 

2.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

500.000 

812.500 
0 

1.500.000 

2.687.500 

3.000.000 

0 

0 

0 

100.000 

152.500 

0 

60.900 

241.629 
1.400.000 
2.525.000 
3.000.000 

TOTAAL OPGENOMEN LENINGEN 8.500.000 1.312.500 7.187.500 262.500 302.529 6.925.000 

TOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN 8.500.000 1.312.500 7.187.500 262.500 302.529 6.925.000 



4. BESTUURSSAMENSTELLING 

De GGD West-Brabant kent twee bestuursorganen: het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. 

Algemeen bestuur 

Per 31 december 2014 was de samenstelling van het algemeen bestuur: 

Verteaenwoordiaer Gemeente Functie 

F, Naterop Aalburg Lid 

C. Janssen-Jansen Alphen-Chaam Lid 

J.C.M, Vermeer Baarle-Nassau Lid 

Y. Kammeijer Bergen op Zoom Lid 

M. Haagh Breda Lid 

P. van Lunteren Breda Extra Lid 

M. van Oosterhout Drimmelen Lid 

J. Schouw Etten-Leur Lid 

A. de Jongh Geertruldenberg Lid 

J.C.M. Paantjens Halderberge Lid 

E. Schoneveld Moerdijk Lid 

M.Janse Oosterhout Lid 

H. Polderman Roosendaal Lid 

A.A.B. Theunls Roosendaal Extra Lid 

M. de Bruijn Rucphen Lid 

C.J.M. van Geel Steenbergen Lid 

P. van der Ven Werkendam Lid 

L. van der Beek Woensdrecht Lid 

R. Bergsma Woudrichem Lid 

M.H.M.R. de Hoon Zundert Lid 

L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Zundert Extra Lid 

Dhr. M. van Beers GGD Secretaris 
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Dagelijks bestuur 
Per 31 december 2014 was de samenstelling van het Dagelijks bestuur: 

Vertegenwoordiger Gemeente Functie 

L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Zundert Lid 

R. Bergsma Woudrichem Lid 

C. van Geel Steenbergen Lid 

M, Haagh Breda Lid 

A.A.B. Theunis Roosendaal Lid 

H. van Oers 

P. vd. Elzen ^ 

Directie 
A. van der Zijden GGD West~Brabant Directielid 

K. van Esch GGD West~Brabant Directielid 
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5. KOSTENVERDEELSTAAT VAN HÉT SERVICE CENTRUM 

Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum 

Realisatie Begroting Realisatie 

2014 2014 2013 
e e e 

Bedrijfslasten: 

Salariskosten 7.447.912 7.378.018 7.112.703 
Personeel derden 349.944 248.000 480.629 
Overige personeelskosten 458.460 188.651 174.779 
Afschrijvingskosten 574.948 709.812 609.208 
Overige bedrijfskosten 1.534.007 1.383.050 1.523.170 
Algemene kosten 63.020 89.700 86.902 
Toevoeging voorziening 151.528 - 348.380 
Interne dienstverlening 732.217 732.217 735.905 
Ontwikkelingsbudget 147.859 227.580 207.998 

Som der bedrijfslasten 11.459.894 10.957.028 11.279.674 

Bedrijfsresultaat 11.459.894- 10.957.028- 11.279.674-

Financiële baten en lasten 22,500- 39.014-

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 11.482.394- 10.957.028- 11.318.688-

Aanwending voorziening 340.147 - -

Te verdelen kosten 11.142.247- 10.957.028- 11.318.688-

GGD Hart voor Brabant 5.361.662 5.264.009 5.518.765 
GGD West Brabant 2.951.450 2.903.465 3,050.756 
RAV Midden West Noord 1.936,278 1.913.952 2.012.953 
Veiligheidsregio MWB 317.352 291.735 288.452 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 575,505 583.867 447.763 

Het aandeel GGD West-Brabant In Hét Service Centrum bestaat uit het aandeel voor GGD West-

Brabant € 2.828,317 en een aandeel GHOR Midden- en West-Brabant € 123.133. 
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6. JAARVERSLAG KWALITEIT 

Wij proberen onze dienstverlening continu te verbeteren. Daarom reflecteren wij regelmatig, 

gericht op de manier waar onze dienstverlening wordt ervaren. Dit doen wij onder ander door: 

• Medewerkers te stimuleren en faciliteren om te reflecteren en te leren (eigenaarschap en 

opstaan voor kwetsbaren vormt daarbij een leidraad); 

• Klanten gericht te vragen naar hoe zij onze dienstverlening ervaren (op aspecten als 

bereikbaarheid/ beschikbaarheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en samenwerking nemen wij 

daarin mee. 

• Klachten, (bijna) incidenten, risico's, resultaatmetingen en inspectleonderzoeken te gebruiken 

om te leren en te verbeteren. 

Het reflecteren op ons eigen handelen leverde ons het volgende beeld op. 

Klantervarlng/-waardering 

Aspect van de 

dienstverlening 

Klantervaring/-waardering 

Algemeen: 

bereikbaarheid en 

klantgerichtheid 

Klanten kunnen de GGD goed vinden (op internet) en bereiken (telefonisch). 

Klanten worden door de GGD-medewerkers vriendelijk te woord gestaan. 

Over het algemeen stellen de GGD-medewerkers voldoende (open) vragen 

om een advies/antwoord te kunnen geven, staan open voor de vragen van 

klanten, luisteren naar het antwoord, houden rekening met de wensen en 

behoeften van de klanten, gebruiken eenvoudige woorden en zinnen en 

sluiten op een positieve manier het telefoongesprek af. 

De antwoorden die klanten krijgen op hun vragen zijn duidelijk, bruikbaar/ 

uitvoerbaar. 

Telefonische bereikbaarheid wordt gewaardeerd met een 7,9 

Tuberculosebestrijding Gemiddeld waarderingscijfer: 8,7 

Infectiezlektenbestrijding 

(IZB) 

Gemiddeld waarderingscijfer klanten: 8,8. 

Klanten geven aan prima geholpen te zijn, een prettige en functionele 

samenwerking te ervaren en duidelijke informatie te krijgen. De GGD denkt 

mee en belt snel terug als dat nodig is. De snelheid van reageren en 

handelen werd diverse keren geprezen. 

Team IZB heeft in haar missie en visie geformuleerd dat betrouwbaarheid, 

deskundigheid, samenwerking, kwaliteit (Inhoudelijk juist, begrijpelijk) en 

klantgerichtheid belangrijk zijn. De klanten herkennen dit: de medewerkers 

van team IZB staan open voorvragen, zijn beleefd en deskundig. Zij krijgen 

antwoord op hun vraag en dit antwoord is In >95% duidelijk en bruikbaar. 
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Aspect van de 
dienstverlening 

Klantervaring/-waarderlng 

Jeugd en Gezin Gemiddeld waarderingscijfer zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs: 

Participatie in zorgadviesteams: 8,8 

Screening klas 2: 6,6 

Inzet jeugdarts voor medische advisering bij ziekgemelde leerlingen 

(M@ZL): 7.2. 

Technische hygiënezorg Zicht op hoe de gemeenten de samenwerking met de GGD hebben ervaren. 

Op basis hiervan is bekeken of er bijstelling van doelen op het gebied van 

THZ nodig is. Dat bleek veelal niet nodig. Men is tevreden over de 

samenwerking. 

Advisering over 

gezondheidsbeleid aan 

gemeenten 

Gemiddeld waarderingscijfer gemeenten: 7,7. 

Epidemiologie (advies en 

onderzoek) 

Gemiddeld waarderingscijfer gemeenten; 6,9. 

Klachten van klanten 

Onderdeel 
dienstverlening 

Totaal 

aantal 

klachten 

Aard van de klacht 

Communicatie Geld Inhoud Organisatie Overig 

Jeugd en Gezin 7 2 2 1 2 1 

Inspecties 2 2 1 

Preventie van 

infectieziekten 

18 6 6 7 3 

Totaal 27 10 8 9 5 1 

Een klacht kan uit meerdere soorten klachten bestaan. 

Naar aanleiding van deze resultaten en signalen hebben wij onder andere de volgende 

verbeteringen doorgevoerd: 

• Gerichte acties om het Meldpunt Zorg en Overlast meer bekend te maken; 

• Er wordt beter toegezien op het invoeren van verbetermaatregelen, en deze worden nu sneller 

ingevoerd, 

• Het telefonische keuzemenu is aangepast, zodat klanten sneller geholpen kunnen worden; 

• Er zijn interne afspraken gemaakt over hoe om te gaan met ouders die geen interesse hebben 

in aanbod JGZ (geen oproep willen ontvangen); 

• Klanten met klachten worden altijd door de betreffende manager teruggebeld, 
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• Verhogen bewustzijn bij medewerkers om (bijna) incidenten te melden om ervan te kunnen 

leren en verbeteren. 

• Gerichter en frequenter reflecteren en bijsturen op resultaten in maandelijkse management-

/voortgangsgesprekken; 

• Werkwijze ten aanzien van op peil houden bekwaamheid medisch personeel verbeterd; 

• De werkwijze van Jeugd en Gezin is (o.a, naar aanleiding van Inspectie) aangepast, om: 

o schippers-, circus-, kermis- en/ of zigeunerkinderen, kinderen die naar of uit ons 

werkgebied verhuizen, kinderen in de "short stay", beter in beeld te hebben en te 

houden; 

o De kwaliteit/ resultaten van onze doorverwijzingen in beeld te krijgen; 

o Registratie in het digitale jeugddossier eenduidiger te maken; 

o Beter zicht te krijgen op onze inspanningen en resultaten ten aanzien van kinderen met 

obesitas. 
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