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Onderwerp 
Kadernota GGD West-Brabant 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 29 januari 2016 is de kadernota 2017 van de GGD West-Brabant aan de raad van de gemeente 
Steenbergen toegestuurd met de mogelijkheid een zienswijze te geven. De kadernota wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GGD in zijn vergadering van 7 april 2016. 
Zienswijzen die uiterlijk op 18 maart 2016 bekend zijn gemaakt, kunnen verwerkt worden in de stukken 
voor deze vergadering. Echter kan een zienswijze ook na dit tijdstip schriftelijk bekend gemaakt worden 
of mondeling tijdens de AB vergadering ingebracht worden. 

2. Achtergrond 
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur van de GGD, de 
beleidsmatige en financiële uitgangspunten aan de gemeenteraden aan. In dit kader is de GGD West-
Brabant drie jaar geleden gestart met het aanbieden van de kadernota als voorloper van de 
beleidsbegroting. 

De focus van de GGD in 2017 ligt op ondersteuning tijdens de hele levenslijn: op een goede start voor 
iedereen, ontwikkelingskansen voor degene die achterstand hebben (inzet op laaggeletterdheid) en 
kwetsbare ouderen (door eenzaamheid en ouderen met psychische problemen). Bijzondere aandacht 
gaat in 2017 uit naar de vergrijsde bevolking. 

Focuspunten in 2017 zijn: 

- Zorg voor elkaar; aansluiting vinden bij ontwikkelingen en taken in het sociaal domein met extra 
aandacht voor risicogroepen, kwetsbare burgers waarvoor actief burgerschap vaak een té hoge lat is. 
- Opvang asielzoekers/ statushouders: de regio krijgt te maken met een veel hoger aantal volwassenen 
en kinderen die in COA voorzieningen verblijven en met meer mensen met een verblijfsvergunning. De 
GGD voert medische screening uit, maar geeft ook voorlichting over infectieziektebestrijding. 
- De online maatschappij: technologie wordt steeds meer benut om zelfredzaamheid en gezondheid te 
bevorderen. 
- Rampen en incidenten: de GGD levert professionals aan de GHOR die in een acute fase ingezet kunnen 
worden bij rampen incidenten. Steeds vaker liggen uitdagingen op het snijvlak van gezondheid en 
veiligheid. 
- Infectieziektebestrijding: sterke regionale samenwerking met ziekenhuizen, thuiszorg, mantelzorgers 
e.d. waarbij veel aandacht is voor het voorkomen van infectieziekten en voor een goede hygiëne. 



- Omgevingswet: de GGD zet in op gezondheid als één van de disciplines van de Omgevingswet en op 
de samenwerking die de fysieke omgeving, als de psychische gezondheid en welbevinden van mensen 
verbindt. 
- Het Nieuwe Toezicht: naar verwachting worden de kwaliteitseisen kinderopvang herijkt, wordt het 
toetsingskader aangepast en worden deze in 2017 van kracht. 
- Jeugdgezondheidszorg: per januari 2017 wordt het integrale basispakket jeugdgezondheidszorg 
ingevoerd als product van nauwe samenwerking tussen de GGD, TWB en Careyn. Daarnaast zet de 
GGD in op uitbreiding van het project M@ZI op middelbare scholen en het werken met mijnkindinbeeld.nl. 

3. Overwegingen 
Inhoudelijk 
- De kadernota 2017 geeft een goed beeld van de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die 
de GGD voorziet. De bijzondere aandacht die uitgaat naar de vergrijsde bevolking is in lijn met de 
landelijke tendens, maar ook de uitdagingen waar gemeenten in het sociaal domein voor staan. 
- Zoals vorig jaar aangekondigd, gaat de GGD met deze kadernota de breedte in. Met een ambitieus plan 
wordt ingezet op aandacht voor groepen waar van oudsher door de GGD minder de nadruk op is gelegd. 
Het blijft echter zaak om duidelijke focus aan te brengen en als GGD invulling te geven aan de kerntaken 
van de gemeenschappelijke regeling. 

De GGD stelt voor 2017 een indexering van 1,1207o voor, waarin correcties over de twee voorgaande jaren 
zijn meegenomen. De indexering van 1,1207o resulteert in een inwonerbijdrage van 618,68, dit betekent 
een stijging van 60,21 ten opzichte van 2016. Op basis van de voorlopige raming komt de bijdrage van de 
gemeente Steenbergen uit op 6440.199,-. 

4. Middelen 
Voor de gemeente Steenbergen wordt de bijdrage aan de GGD West-Brabant geraamd op 6440.199,-. 
Ten opzichte van de bijdrage 2016 betekent dit een lichte stijging van 64.404,-. In de nog op te stellen 
begroting 2017 wordt hiermede rekening gehouden. 

5. Risico's 
Gemeente Steenbergen is één van de achttien gemeenten die deel uitmaakt van de gemeenschappelijke 
regeling GGD West-Brabant. De invloed van een individuele gemeente is dan ook beperkt. 

6. Communicatie/Aanpak 
De GGD West-Brabant informeren over het gemeentelijk standpunt. 

7. Voorstel 
Instemmen met de kadernota 2017 van de GGD West-Brabant en geen zienswijze in brengen. 

Hoogachtend, 
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