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Onderwerp 
Jaarstukken 2014 en de beleidsbegroting 2016 van de GR GGD West-Brabant 

Steenbergen; 19 mei 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden gemeenteraden in staat gesteld hun 
zienswijzen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke 
regeling. Jaarlijks wordt vanuit dit oogpunt de beleidsbegroting van de GGD West-Brabant aangeboden. 
Aangezien de beleidsbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 gelijktijdig worden aangeboden, ontvangt u 
deze in een gecombineerde adviesnota. 

Voorafgaand aan de beleidsbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant is 
de kadernota 2016, met de belangrijkste beleidsmatige en financiële kaders, aan de gemeenteraad van 
Steenbergen aangeboden met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Op 19 maart 2015 heeft 
de raad het besluit genomen om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de kadernota. In de 
vergadering van het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant op 9 april 2015 is de kadernota 
vastgesteld. In navolging ontving de raad op 15 april 2015 de beleidsbegroting 2016. 

De jaarstukken 2014 en de beleidsbegroting 2016 worden op 9 juli 2015 behandeld in het algemeen 
bestuur van de GGD West-Brabant. Zienswijzen betreffende de beleidsbegroting kunnen tot 9 juli 
ingediend worden. 

2. Achtergrond 

Jaarstukken 2014 
In de jaarstukken word teruggeblikt op 2014 als een jaar van grote veranderingen; voor de gemeenten in 
de vorm van de nieuwe (zorg)taken. Voor de GGD in de vorm van de ondersteuning van de gemeenten 
bij de uitvoering van deze taken, maar ook de mentaliteitsverandering die in gang gezet is waarbij burgers 
meer regie krijgen over hun eigen leven en gezondheid. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit. Op 
verzoek van de gemeenten heeft de GGD dan ook ingezet op het vergroten van de keuzevrijheid met 
betrekking tot het takenpakket dat de gemeenten van de GGD afnemen. 

De volgende ontwikkelingen in 2014 worden benoemd: 
- Inzet op de kwetsbare burger; de GGD speelde een rol bij een drietal handhavingsacties die op 
campings hebben plaatsgevonden. De GGD deed onderzoek naar zorgwekkende situaties waarbij 
kinderen betrokken waren en kwam tot de conclusie dat deze kinderen niet automatisch in beeld komen 
via de jeugdgezondheidszorg waardoor een proactieve aanpak nodig is. 

Ter inzage ligt: Jaarstukken 2014 en de beleidsbegroting 2016 



- Vanuit de GGD en thuiszorginstellingen Careyn, Thebe en Thuiszorg West-Brabant werd toegewerkt 
naar één kinddosier. Het dossier is digitaal te raadplegen door ouders en kinderen via 
www.mijnkindinbeeld.nl. Op deze manier kunnen de betrokkenen op ieder moment de gegevens 
raadplegen en kunnen zij online advies vragen. 
- Voor de jeugdgezondheidszorg voor jongeren werd een extra contactmoment gerealiseerd: op alle 
scholen voor voorgezet en middelbaar onderwijs is inzet gepleegd in de vorm van 
ziekteverzuimbegeleiding (M@ZL) en interactieve communicatie met jongeren via www.jouwggd.nl. 
- De GGD ging aan de slag met het flexibiliseren van het maatwerk en voerde een drietal experimenten 
uit, namelijk: de inspecties kinderopvang, de GGD in het sociale domein en het maatwerk 
preventieprogramma's. Ook in Steenbergen werd het maatwerkdeel vraaggericht ingevuld en wordt er 
zoveel mogelijk ingespeeld op vraagstukken vanuit de praktijk. Zo ging de GGD in Nieuw-Vossemeer in 
gesprek met burgers en partners over leefstijl en gezondheid. 
- Het digitale magazine van de GGD ging in 2014 van start, te raadplegen op: 
www.gezondwestbrabant.nl. 
- Tevens werd in 2014 de integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen voorbereid met Thebe, 
waarbij 80 medewerkers overkwamen naar de GGD. 
- In 2014 werd de laatste van de 3 x 30Zo bezuinigingen doorgevoerd en werd er door de GGD ruim 

6550.000,- bezuinigd. 

Beleidsbegroting 2016 
De GGD West-Brabant voert taken uit om de gezondheid te bevorderen, bewaken en beschermen zoals 
jeugdgezondheidszorg, epidemiologie, preventieprogramma's, technische hygiëne zorg, psychosociale 
hulpverlening bij ongevallen, rampen en ingrijpende gebeurtenissen en medische milieukunde. Deze 
taken worden ingevuld op een wijze die aansluit bij de opgaven van de decentralisaties, namelijk met 
aandacht voor preventie, dichtbij de burger georganiseerd, het versterken van eigen kracht en mentale 
weerbaarheid. Het streven is om met de invulling van de taken een basis te leggen voor gezonde burgers 
en het voorkomen van dure zorg. De GGD heeft daarbij oog voor kwetsbare groepen; mensen die hun 
weg naar zorg en ondersteuning niet weten te vinden. De kennis- en onderzoeksfunctie van de GGD is 
een belangrijk instrument om sturing en regie te kunnen voeren op het sociaal domein. 

In 2016 staat de GGD voor de volgende uitdagingen: 
- het invoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg dat meer mogelijkheden biedt om elke kind te 
geven wat het nodig heeft en aansluit bij lokale ontwikkelingen en de behoefte om eigen regie te voeren; 
- het integraal verbinden van publieke gezondheid voor de jeugd met de lokale CJG's, sociale wijkteams 
en het netwerk voor jeugdhulp; 
- het verstevigen van het netwerk rondom kwetsbare burgers; 
- de monitoring in het sociale domein verder versterken; 
- langer gezond leven; 
- innovatieve oplossingen uitwerken om een bijdrage te leveren aan de transformatie opdracht. 

3. Overwegingen 

Jaarstukken 2014 

- In 2014 werd de laatste van de 3 x 30Zo bezuiniging doorgevoerd, waarmee er invulling werd gegeven 
aan de taakstelling. 
- De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van C278.324,- ten opzichte van de begroting. 
- De jaarrekening 2014 is voorzien van een bestuursverklaring en een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant. De accountant geeft aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014. Tevens 
voldoet de jaarrekening aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
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Beleidsbegroting 2016 

- De GGD sluit in 2016 met de uitvoering van haar taken aan bij de transities; zo richt de GGD zich onder 
andere bij het bestrijden van infectieziekten op ouderen die langer thuis wonen in samenwerking met de 
thuiszorg en mantelzorgers. 
- In 2016 wordt een nieuwe basispakket JGZ ingevoerd, waarmee ouderen en kinderen nog steeds de 
aandacht en tijd krijgen die, maar waarmee meer ruimte ontstaat voor ouders en kinderen die meer 
ondersteuning nodig hebben. 
- Vanaf de tweede helft van 2015 gaat de GGD de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen 
verzorgen binnen bestaande financiële middelen. Op deze manier wordt de mogelijkheid tot zorg 
geboden aan een erg kwetsbare groep. 
- De gevraagde gemeentelijke bijdrage 0435.795,- is in lijn met de kadernota en past binnen de 
gemeentelijke begroting waar 6440.859,- in is opgenomen. 

4. Middelen 

Jaarstukken 2014 
De jaarrekening 2014 sluit af met een positief resultaat van C278.324,- ten opzichte van de begroting. Het 
positieve bedrijfsresultaat is te wijten aan incidentele opbrengsten zoals hogere projectopbrengsten in 
2014 en het vrijvallen van verplichtingen uit het verleden. 

Het voorstel is om dit bedrag positief te bestemmen: 

1. C122.114,- aanvulling van de algemene reserve tot het minimumniveau C699.743,-. 
2. C156.210,- aanvulling van de egalisatiereserve plustaken, die hierdoor binnen de bandbreedte blijft 
conform de nota reserves en voorzieningen. 

In de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD van 20 juni 2013 is de nota reserves en 
voorzieningen vastgesteld. 

Beleidsbegroting 2016 
In de beleidsbegroting 2016 vraagt de GGD de gemeente Steenbergen een totale bijdrage van 
C435.795,-. Dit bedrag komt overeen met hetgeen in de kadernota voorgesteld is en past in de 
gemeentelijke begroting waar een bedrag van C440.859,- beschikbaar is. 

Het gevraagde bedrag is als volgt opgebouwd op basis van 23.368 inwoners: 

Basistakenpakket (inci. maatwerkdeel) C434.939 

Overige kosten: 
Sociaal statuut C 1.508-
BOPZ-online C3.100 
Correctie EKD obv aantal kinderen C736 -

Totaal: C435.795,-

5. Risico's 
Gemeente Steenbergen is één van de achttien gemeenten binnen de GR GGD West-Brabant en is voor 
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besluitvorming ten aanzien van de jaarrekening 2014 en de beleidsbegroting 2016 afhankelijk van de 
andere gemeenten. 

6. Communicatie/Aanpak 
De GGD West-Brabant op de hoogte brengen van de besluitvorming zoals deze in de gemeente 
Steenbergen heeft plaatsgevonden. 

7. Voorstel 
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2014 van de GR GGD West-Brabant. 
2. Geen zienswijze indienen betreffende de beleidsbegroting 2016 van de GR GGD West-Brabant en een 
bijdrage van 0435.795,- beschikbaar stellen voor 2016. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretams de burgemeester 


