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Geachte Raad, 

Hierbij sturen wij u de kadernota 2017 van de GGD West-Brabant. U kunt in de komende tijd uw 

zienswijzen hierop geven. 

Waarom een kadernota? 

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur u de 

beleidsmatige en financiële uitgangspunten, samengevat in deze kadernota, vóór 15 april van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. We bieden u deze kadernota zo vroeg mogelijk 

aan, zodat u ruim gelegenheid heeft uw zienswijzen in te dienen. Van een aantal van uw gemeenten 

ontvingen wij een brief met verwachtingen gerelateerd aan de Nota Verbonden Partijen, die zijn 

meegenomen in deze kadernota. 

Waarom déze kadernota? 

De GGD West-Brabant startte 3 jaar geleden met het traject van de kadernota. De eerste versie had 

een sterk beleidsmatig karakter, verbeteringen in het jaar daarop werden gevonden in 'de blik vooruit' 

en dit jaar voelden we ons uitgedaagd om scherper te formuleren wat onze (beleids)uitdagingen zijn in 

het licht van maatschappelijke opgaven en voorsorterend op een begroting die in het voorjaar volgt. 

Maatschappelijke en beleidsontwikkelingen 

Diverse ontwikkelingen bepalen de inhoud van deze kadernota en zijn van invloed op de manier 

waarop de GGD haar taken uitvoert. De meest relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn: zorg 

voor jezelf (burgerkracht) en elkaar, toename kwetsbare burgers, de online maatschappij en rampen 

en incidenten. Daarnaast zijn er beleidsuitdagingen voor 2017 op het gebied van infectieziekten, 

omgevingswet, jeugdgezondheidszorg en het nieuwe toezicht kinderopvang. 

Doel is bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van 

West-Brabant door uitvoering van de publieke gezondheidzorg. Dit doen we samen met anderen! 
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Majeure ontwikkelingen en financieel kader 

In het licht van de financiën vragen de volgende ontwikkelingen de aandacht: de eerste is 

Jeugdgezondheidszorg. Sinds vorig jaar is de Jeugdgezondheidszorg O-tot 4- jarigen toegevoegd aan 

de GGD West-Brabant. Voor dit takenpakket en deze groep medewerkers geldt een andere CAO (CAO-

VVT) dan voor de GGD als gemeenschappelijke regeling, waar de gemeentelijke CAO (CAO-UWO) op 

van toepassing is. Voor beiden geldt een andere indexering, respectievelijk 2,27% en 1,12 %. Dat 

resulteert in een verhoging van de bijdrage per inwoner van € 0,21. Bij beide berekeningen van de 

indexering houden we rekening met een correctie over twee jaar (2015 en 2016). De andere 

ontwikkelingen zijn infectieziekten, omgevingswet en het nieuwe toezicht kinderopvang. Voor de 

uitwerking van deze beleidsuitgangspunten wordt ruimte gezocht via ombuigingen van bestaande 

posten. 

Vaststellen kadernota 

We leggen de kadernota ter vaststelling voor aan ons algemeen bestuur, in zijn vergadering van 7 april 

2016. Indien u ons uiterlijk 18 maart 2016 in een schriftelijke reactie uw zienswijze stuurt, kunnen wij 

deze nog verwerken in de stukken voor deze vergadering. Uw lid van het algemeen bestuur kan uw 

reactie natuurlijk ook mondeling inbrengen tijdens de vergadering zelf. Na vaststelling van de 

kadernota stellen we de beleidsbegroting 2017 op. We leggen deze beleidsbegroting ook voor aan de 

gemeenteraden voor een zienswijze. De beleidsbegroting komt ter vaststelling in de vergadering van 

het algemeen bestuur van de GGD op 13 juli 2016. 

Graag geven we in uw raad een toelichting op de kadernota of de beleidsbegroting. Heeft uw gemeente 

daarvoor belangstelling, dan kunt u dat doorgeven aan uw lokaal beleidsadviseur van de GGD en/of M. 

van de Wijgert, directiesecretaris, m,wiiaert@gqdwestbrabant.nl of 06 2263752. 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 

namens deze, 

T. Theunis, 

portefeuillehouder financiën 
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