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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op basis van de Gemeenschappelijke regeling West-Brabant wordt de beleidsbegroting 2017 aan de 
raden van de deelnemende gemeenten aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
De beleidsbegroting 2017 zal op 13 juli in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD West-
Brabant vastgesteld worden. Eventuele zienswijzen dienen voor 13 juli schriftelijk kenbaar gemaakt te 
worden. 
Tevens is op 15 april j l . de jaarrekening 2015 ontvangen. Ook deze wordt 13 juli in de vergadering van het 
algemeen bestuur behandeld en vastgesteld. 

Voorafgaand aan de beleidsbegroting 2017 is de kadernota, met de belangrijkste beleidsmatige en 
financiële kaders, aan u, de gemeenteraad aangeboden. U heeft op 31 maart 2016 ingestemd met de 
kadernota en het besluit genomen om geen zienswijze in te dienen 

2. Achtergrond 
In de jaarstukken legt de GGD verantwoording af aan het algemeen bestuur over het beleid, de 
prestaties, financiën en bedrijfsvoering van de GGD. Op dit moment zijn de jaarstukken nog niet voorzien 
van een controleverklaring van de accountant. Uit de controle is een onrechtmatigheid in de uitgaven 
gebleken; een aantal uitgaven in 2015 is hoger dan de Europese drempelwaarde. In 2015 vond er voor 
vier inkoopcontracten een Europese aanbesteding plaats, waardoor de uitgaven voor deze posten in 
2016 weer rechtmatig zijn. De accountant zal in haar verslag van bevindingen rapporteren over de 
onrechtmatigheid van uitgaven. 

In 2015 heeft de GGD naast haar reguliere taken ingezet op: 
- Nieuwe onderwerpen als gevolg van de transities zoals infectieziektenpreventie bij zorg in de 
thuissituatie, maar ook de samenwerking met sociale wijkteams en andere partijen in het voorliggend veld 
en andere manieren van monitoring. 
- Actief in beeld brengen van kwetsbare burgers op vergeten plekken zoals recreatieparken. 
- Verlenen van zorg aan bewoners van asielzoekerscentra en vluchtelingen in de crisisnoodopvang. De 
GGD ziet alle bewoners en screent hen op gezondheidsrisico's en mogelijke infectieziekten. 
- Per 1 januari 2015 is de GGD gestart met de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen voor 11 
gemeenten. 
- De drie experimenten in het kader van flexibilisering werden afgerond; toezicht kinderopvang, 
vraaggericht werken preventie programma's en de nieuwe rol van de GGD in het sociale domein. 

In de beleidsbegroting 2017 benoemt de GGD West-Brabant de productgroepen: 

Ter inzage ligt: jaarrekening 2015 en begroting 2017 



1. Preventie van infectieziekten: oude infectieziekten als schurft, mazelen en kinkhoest steken de kop op, 
maar ook infectieziekten als Ebola, Zika en MERS kunnen vanuit een ander land naar Nederland 
verspreid worden. Tevens voert de GGD soa-consulten uit en reizigersvaccinaties. 

2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ): in de jeugdgezondheidszorg in West/Brabant werken teams van de 
GGD, Careyn en TWB van 0 - 1 8 jaar. Vanuit de JGZ wordt systematisch de ontwikkeling van jeugdigen 
gevolgd, worden problemen gesignaleerd en worden vroegtijdig specifieke stoornissen opgespoord. In 
2017 wordt gestart met een nieuw basispakket JGZ, waarin de verschuiving van dezelfde zorg voor alle 
kinderen naar een stevige basis voor alle kinderen met meer ruimte voor kwetsbare kinderen wordt 
gemaakt. Vrijwel alle jeugdigen van 0 -18 jaar zijn in beeld. 

3. Lokaal gezondheidsbeleid: in 2017 wil de GGD in ieder gemeente aan de slag met het concept 
positieve gezondheid. Hiermee wordt niet meer uitgegaan van de beperkingen die burgers hebben, maar 
van de mogelijkheden die iedere burger nog heeft. In dit kader wordt bijgedragen aan integraal beleid 
binnen gemeenten en staat het monitoren van de publieke gezondheid centraal. 

4. Gezonde en veilige leefomgeving: in dit kader worden preventieve activiteiten uitgevoerd als het gaat 
om obesitas, drank, drugs maar ook sociaal-emotionele problemen. Het toezicht op de Wmo en 
technische hygiënezorg vallen ook onder deze productgroep, als ook de activiteiten van de medisch 
milieukundig adviseur. 
5. Kwetsbare groepen: het team van forensisch artsen en medewerkers van het Meldpunt Zorg en 
Overlast hebben een centrale rol in het begeleiden van kwetsbare mensen. In 2017 zal de GGD middels 
profielen in beeld brengen welke kwetsbare, verwarde bewoners en met name kinderen er in de regio 
zijn. 
Daarnaast worden de GHOR, Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid en overige afdelingen van de GGD 
benoemd. De GHOR en Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid zijn samenwerkingsverbanden en geen 
rechtsvorm. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en neemt deze samenwerkingsverbanden in 
haar begroting op. 

In 2017 wordt specifieke aandacht gevraagd voor de jeugdgezondheidszorg, de rol van infectieziekten, de 
rol van gezondheid in de omgevingswet en het Nieuwe Toezicht. 

3. Overwegingen 
Jaarrekening 2015 
Op basis van de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant stuurt de GGD de jaarstukken aan de 
deelnemende gemeenten toe. Er wordt in de GR niet gesproken over de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen op de jaarstukken door de raden van de deelnemende gemeenten. Echter is het op basis van 
de Kadernota Verbonden partijen wel mogelijk om in de zienswijze op de begroting een opmerking over 
het jaarrekeningresultaat op te nemen. 
- In de Kadernota Verbonden Partijen staat benoemd dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de 
deelnemende gemeenten en dat het jaarrekeningresultaat terugvloeit naar de gemeenten. Een verbonden 
partij kan hiervoor afwijken middels een voorstel tot resultaatbestemming. De GGD wijkt af van de 
geformuleerde spelregels en bouwt een aanzienlijk weerstandsvermogen op. 
- De GGD blijft met haar voorstel tot resultaatbestemming binnen de bandbreedte van de nota reserves 
en voorzieningen. 

Beleidsbegroting 2017 
De GGD heeft de beleidsbegroting 2017 opgedeeld in productgroepen en per productgroep indicatoren 
vastgelegd zodat de diensten van de GGD inzichtelijker worden. De GGD kan in de begroting nog 
duidelijker zijn in hetgeen zij als wettelijke taak uitvoert en plustaken die zij als marktdeel voor de 
gemeenten uitvoert. 
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De raad heeft ingestemd met de financiële en inhoudelijke kaders zoals deze in de kadernota zijn 
vastgelegd. De indexering in de kadernota 2017 was 1,127o, dit is 1,950Zo geworden als gevolg van 
recente cao-ontwikkelingen en een salarisstijging van 30Zo per 1 januari 2016. 
De GGD sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociaal domein en beweegt mee waar het actuele 
ontwikkelingen betreft zoals de grote stroom asielzoekers en vluchtelingen waar medische screening bij 
dient plaats te vinden. 

Indexering van prijsontwikkeling 
In de richtlijnen was, conform de spelregels uit de Nota Verbonden partijen, een 
prijsindexeringspercentage opgenomen van 0,507o. De GGD gaat in de begroting echter uit van een 
prijsindex van 1 ,2X. Dit percentage wijkt dus af van de richtlijnen. Op dit onderdeel is een correctie 
binnen de Beleidsbegroting op zijn plaats. 

Reserves en risico's: 
De GGD heeft een zeer ruime reservepositie (begroot eind 2016: C 4,5 miljoen). De reserves zijn vooral 
gevormd om (bedrijfsmatige ) risico's op te vangen. Het aanhouden van minimum norm is voldoende, 
men hoeft geen maximum aan te houden. Anders worden er onnodig middelen afgezonderd. De huidige 
werkwijze van de GGD is in strijd met spelregel 5 van de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen. 
Hierin wordt bepaald dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemende gemeenten en het 
jaarrekeningresultaat terugvloeit naar de gemeenten. De verbonden partij kan afwijken van dit 
uitgangspunt, maar dient dit dan expliciet via een voorstel Resultaatbestemming aan het AB van de 
verbonden partij voor te leggen (zie ook hierna Jaarrekening 2015). 

Cijfermatige specificatie van de risico's ontbreekt 
De inventarisatie van de risico's levert een benodigde weerstandscapaciteit op van 6 3,6 miljoen. Een 
cijfermatige specificatie van de onderliggende risico's ontbreekt echter, zodat de omvang van de risico's 
niet kan worden beoordeeld. Daarnaast is meer beschikbaar aan reserves dan nodig is om de risico's te 
dekken. 

Investeringsbegroting 2017: 
De investeringsbegroting 2017 (blz. 45) is erg summier. Er wordt geen toelichting gegeven op de 
investeringen. Een inzicht in de aard van de investering ontbreekt (nieuw/vervanging) en de 
investeringsbegroting is ook niet meerjarig opgezet. 

Op basis van de Kadernota Verbonden Partijen heeft een ambtelijke werkgroep bestaande uit financiële 
en beleidsmedewerkers een advies uitgebracht over de jaarrekening 2015 en de beleidsbegroting 2017 
van de GGD. Dit advies is verwerkt in dit voorstel. 

Op basis van de Kadernota Verbonden Partijen is het mogelijk om in de zienswijze op de begroting een 
opmerking over het jaarrekeningresultaat op te nemen. Formeel kan er geen zienswijze worden ingediend 
op de jaarrekening. Wel kan al dan niet worden ingestemd met het (door de GGD gedane) voorstel voor 
de bestemming van het jaarrekening-resultaat. Het voorstel is kennis te nemen van de jaarrekening 2015 
en niet in te stemmen met voorstel van resultaatbestemming van de GGD, met uitzondering van de 
volgende onderdelen: 

» C 162.481 van het resultaat 0-4 jarigen JGZ terugbetalen aan de gemeenten; 
» C 452.000 vormen van bestemmingsreserve individueel keuzebudget; 
» C 215.000 vormen bestemmingsreserve sociaal medische zorg dak- en thuislozen; 
» ê 17.500 aanvulling bestemmingsreserve monitors. 

Ten aanzien van de beleidsbegroting 2017 wordt voorgesteld onderstaande zienswijze in te dienen bij de 
GGD: 

1. Algemeen: De raad gaat er vanuit dat de in de Nota Verbonden Partijen afgesproken termijnen 
door de GGD in acht genomen worden. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting 
en (ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni; 
vaststelling van de jaarrekening en beleidsbegroting na besluitvorming in de raad I raden in 
West-Brabant (voorzien in 3 d e 14de week juni). 

2. Blijvende aandacht voor flexibilisering: Wij missen in de beleidsbegroting van de GGD een 
duidelijke visie op mogelijkheden tot flexibilisering binnen het gehele takenpakket. Het betreft een 

3 



beweging die in voorgaande jaren is ingezet en in de Beleidsbegroting 2017 van de GGD alleen 
wordt benoemd bij JGZ en Technische hygiënezorg. Wij hebben behoefte aan meer 
keuzevrijheid en flexibelere GGD producten en -diensten over de gehele linie. Wij verwachten in 
de toekomst (ook) ten aanzien van de dienstverlening van de GGD meer marktwerking. Het is 
van belang dat de GGD daar rekening mee houdt. 

3. Nieuw basistakenpakket jeugdgezondheidszorg: In afwachting van de besluitvorming over het 
nieuwe basistakenpakket JGZ doen wij hierbij geen uitspraak over de inhoud van de JGZ en de 
geraamde kosten JGZ zoals vermeld in de Beleidsbegroting 2017. Wij willen eerst de 
besluitvorming over dit nieuwe basistakenpakket afwachten. Daarbij zijn wij van mening, dat deze 
besluitvorming behoort te leiden tot een begrotingswijziging als gevolg van het verdwijnen van 
het maatwerkdeel en het realiseren van een basistakenpakket met Plustaken. In de aangepaste 
Beleidsbegroting 2017 van de GGD dient het onderscheid in basistaken en plustaken zowel 
inhoudelijk als financieel tot uitdrukking te komen. 

4. Indexering t.a.v. gemeentelijke bijdrage: De prijsindexering is niet conform het in de richtlijnen 
opgenomen indexeringspercentage van 0,50Zo (welke is gebaseerd op de algemene 
prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2015. Wij vragen ons af of de toegepaste 
indexering echt nodig is. Het resultaat 2015 is C 1.474.000 positief. 

5. Opbouw van reserves en voorzieningen: De opbouw is niet conform de spelregels van de Nota 
Verbonden Partijen. Dit is duidelijk beschreven in spelregel 5 van de nota. 

6. De reservepositie is hoog; er zijn vraagtekens bij de bestemmingsreserves. Een discussie over 
de noodzaak hiervan is naar onze mening nodig: zoals ook is afgesproken in het AB van de GGD 
van 7 april jongstleden. 

7. Risicoparagraaf: De risico's zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen 
goed beeld gevormd worden van de impact van deze risico's. De risicoberekening dient de basis 
te zijn voor het weerstandvermogen oftewel de algemene risico reserve. 

8. Getrouwheid beleidsbegroting: Hoe getrouw is het beeld op dit moment van de 
beleidsbegroting, gezien het groot aantal incidentele baten/lasten over 2015. Is dit eenmalig of 
volgt in 2016/2017 weer niet een (veel hoger dan verwacht) positief resultaat? 

9. Inzichtelijkheid besluitvormingsproces: Wij vragen aandacht voor de inzichtelijkheid van dit 
proces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemende gemeenten maar ook voor de burgers. 
Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk 
moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval 
de volgende stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 
betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 
transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

Toepassing zienswijze: De raad gaat er vanuit dat uw bestuur de Beleidsbegroting 2017 vaststelt met in 
acht neming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een 
verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoet gekomen en aan welke onderdelen 
niet en waarom (dan niet). 

4. Middelen 
Jaarrekening 2015 
De GR GGD West-Brabant sluit 2015 af met een positief resultaat van 01.474.000,-, waarvan 0373.000,-
jeugdgezondheidszorg 0 -4 ja r igen en 01.101.000,-overige GGD taken. De jeugdgezondheidszorg 0-4 
jarigen is een taak die gemeente Steenbergen niet van de GGD afneemt. Met betrekking tot het positieve 
resultaat op de overige GGD taken geeft de GGD aan dat het positieve resultaat een gevolg is van 
incidentele baten zoals het vrijvallen van enkele balansposten. 
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Het voorstel is om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: 
1 . 6 2 1 0 . 0 5 0 , - vormen van een bestemmingsreserve 0 -4 jarigen jeugdgezondheidszorg tot de 
minimumpositie; 
2 . C 1 6 2 . 4 8 1 , - van het resultaat 0 - 4 jarigen jeugdgezondheidszorg terugbetalen aan deelnemende 
gemeenten; 
3. 6 4 5 2 . 0 0 0 , - vorming bestemmingsreserves individueel keuze budget; 
4 . 6 2 1 5 . 1 4 0 , - bestemmingsreserves sociale-medische zorg dak- en thuislozen; 
5 . 6 2 2 2 . 4 8 6 , - toevoegen aan de algemene risicoreserve; 
6 . 6 9 7 . 0 0 0 , - aanvulling van de bestemmingsreserve risico plustaken; 
7. 6 9 7 . 2 3 8 , - vorming van een bestemmingsreserve hogere loonkosten 2 0 1 6 ; 

8 . 6 1 7 . 5 0 0 , - aanvulling van de bestemmingsreserve monitors. 

Op basis van het advies van de regionale werkgroep financiële toetsing wordt voorgesteld ten aanzien 
van het positieve resultaat 2 0 1 5 niet in te stemmen met voorstel van resultaatbestemming van de GGD, 
met uitzondering van de volgende onderdelen: 

» f 1 6 2 . 4 8 1 van het resultaat 0 - 4 jarigen JGZ terugbetalen aan de gemeenten; 
» C 4 5 2 . 0 0 0 vormen van bestemmingsreserve individueel keuzebudget; 
» C 2 1 5 . 0 0 0 vormen bestemmingsreserve sociaal medische zorg dak- en thuislozen; 
» C 1 7 . 5 0 0 aanvulling bestemmingsreserve monitors. 

Beleidsbegroting 2 0 1 7 
Aanvullend op de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen is regionaal een Nota Verbonden Partijen 
opgesteld die spelregels bevat over hoe concreet omgegaan moet worden met Verbonden Partijen in het 
algemeen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. In de nota zijn een zestal kaderstellende 
spelregels opgenomen. 
Eén van de spelregels in deze nota verbonden partijen is dat er vooraf gezamenlijke financiële en 
inhoudelijke richtlijnen worden meegegeven aan de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten dat 
deze richtlijnen door de Gemeenschappelijke Regelingen als basis worden gebruikt voor hun kaders die 
ze voorafgaand aan hun begroting toezenden aan de gemeenteraden. 
De Nota Verbonden Partijen schrijft de volgende financiële richtlijnen voor: 
» Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij 

een structureel financieel-sluitende begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De 
gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te 
worden gemaakt. 

» Het indexcijfer van 0,5 0Zo (algemene prijsontwikkeling BBP) uit de septembercirculaire 2 0 1 5 is de 
basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2 0 1 7 . 

» De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 
nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden 
opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten. 

» De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten (BBV). 

Indexering van loonontwikkeling: 
Door recente cao-ontwikkelingen is er per 1 januari 2 0 1 6 een salarisstijging van 30Zo. Dit betekent dat de 
indexering voor de reguliere GGD-taken gewijzigd is ten opzichte van de kadernota 2 0 1 6 . In de 
kadernota was rekening gehouden met een cao-verhoging van 1,407o. 
Omdat de begroting 2 0 1 7 nu is gebaseerd op de meest recente inzichten, kan worden ingestemd met het 
hanteren van een afwijkend percentage ten opzichte van de kadernota. 

Financieel overzicht 

GGD 
Begroting 

2015 
Resultaat 

2015 
Begroting 

2016 
Ontwerpbegroting 

2017 

Totaal GR (lasten 
excl. financiële 
baten en lasten) 

C 22.967.000 C 1.474.000 
(voordelig) 

C 24.984.000 C 28.351.000 
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Bijdrage gemeente n.v.t. e 435.795 ê 443.727 
Steenbergen 

De GGD West-Brabant vraagt de gemeente Steenbergen om een bijdrage van C443.727,- Ten opzichte 
van de bijdrage 2016 betekent dit een stijging van C7.932,-. In de nog op te stellen begroting zal hiermede 
rekening worden gehouden. 

5. Risico's 
Besluitvorming over de jaarstukken en de begroting vindt plaats in de vergadering van het algemeen 
bestuur van de GGD op basis van een meerderheid van stemmen. Zienswijzen kunnen tot wijzigingen 
leiden op het moment dat een meerderheid van stemmen behaald wordt. Voor het vaststellen van de 
begroting is daarnaast een meerderheid nodig van de leden die in totaal ten minste de helft 
vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen. De 
invloed van een individuele gemeente is dan ook beperkt. 

6. Communicatie/Aanpak 
De GGD West-Brabant voor aanvang van de vergadering van het algemeen bestuur op 13 juli schriftelijk 
op de hoogte brengen van de besluitvorming en zienswijze zoals deze in Steenbergen heeft 
plaatsgevonden. In de zienswijze op de begroting opnemen dat gemeente Steenbergen op basis van de 
spelregels in de Kadernota Verbonden Partijen niet instemt met het voorstel tot resultaatbestemming en 
wenst dat het positieve resultaat (deels) terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. 

7. Voorstel 
Ten aanzien van de beleidsbegroting 2017 van de GR GGD en de jaarrekening 2015 een zienswijze bij 
de GGD indienen zoals in het raadsbesluit geformuleerd. 

Ţ 
Hoogachtend, 

de l tans 

R.A.J.M. Boaèŕs elt, MBA 
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