
West -Brabant  

(Griffiers van de) Gemeenteraden West-Brabant 

Kenmerk: UIT-16036097 
Behandeld door: M. v.d. Wijgert 
Onderwerp: Beleidsbegroting 2017 

Datum: 20 april 2016 
E-mail: M.Wijgert@ggdwestbrabant.nl 

en jaarstukken 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij stuur ik u de beleidsbegroting 2017 en de jaarstukken 2015 van de GGD West-Brabant, zoals 
de colleges van West-Brabant ze ook ontvangen hebben. Het algemeen bestuur van de GGD West-
Brabant stelt deze stukken vast in de vergadering van 13 juli 2016. Hieronder een korte toelichting op 
de beleidsbegroting 2017. De jaarstukken worden in de bijgaande brief apart toegelicht. 

Beleidsbegroting 2017 
Als gevolg van recente cao ontwikkelingen is er per 1 januari 2016 een salarisstijging van 3%. Dit 
betekent dat de indexering voor de reguliere GGD taken gewijzigd is ten opzichte van de kadernota 
2017. Er was in de kadernota rekening gehouden met een cao-verhoging van 1,4%. Daarnaast hield 
de kadernota rekening met de raming van het Centraal Planbureau van december 2015. Inmiddels zijn 
in maart 2016 nieuwe ramingen gepubliceerd, die meegenomen zijn bij de bepaling van de indexering 
voor de beleidsbegroting 2017. De indexering in de kadernota 2017 voor de overige taken was 1,12%. 
Door deze recente informatie wordt de indexering 1,95%, die in deze beleidsbegroting is verwerkt. De 
indexering in 2016 was -0,65%. 

Twee majeure ontwikkelingen in onze beleidsbegroting voor 2017 lichten wij er voor u uit. We 
benadrukken hierbij dat we dit in samenwerking met vele andere partners in de regio en daarbuiten 
vorm gaan geven. Ook verwijzen we u nog graag naar de landelijke Nota 'Publieke gezondheid 
borgen'; hierover meer in de nabije toekomst. 

Bestrijding infectieziekten is ingewikkelder 
De infectieziektebestrijding de afgelopen jaren ingewikkelder geworden. De kans op uitbraken van 
infectieziekten neemt toe, mede doordat mensen meer reizen en ziektes mee kunnen nemen die van 
dier op mens overgaan. 
Vaak hebben deze ziekten een onvoorspelbaar karakter. Internationale uitbraken van MERS, Ebola en 
Zika kunnen onze samenleving ernstig ontwrichten als we er onvoldoende aandacht aan besteden. Ook 
zien we dat bepaalde micro-organismen steeds moeilijker met antibiotica bestreden kunnen worden. 
Resistentie is een groeiend probleem, dat om een intensieve aanpak vraagt van alle betrokken 
partijen. Onze inzet is er opgericht om in 2017 het hoofd te kunnen bieden aan uitbraken en daaraan 
gerelateerde vragen van instellingen en nieuwe kleinschalige woonvormen. Dat betekent dat we 
inzetten op de verdere professionalisering en uitbreiding van ons team infectieziekten. U zult dit nü al 
en de komende jaren gaan merken. 

Preventie helpt 
Op al onze werkterreinen is veel gezondheidswinst te behalen door steviger in te zetten op preventie. 
We kunnen op die manier meer mensen gezonder oud te laten worden, terwijl gemeenten op andere 
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uitgaven kunnen besparen. Dat is dan ook ons belangrijkste uitgangspunt bij deze beleidsbegroting 
voor 2017. 
Als GGD zetten we ons met name in om de mensen te vinden die tussen de wal en het schip vallen. 
Onze medische kennis en gegevens stellen ons in staat hen te vinden en te begeleiden naar bestaande 
voorzieningen. Uit onderzoek weten we dat met goede inzet aan de voorkant en een sluitend netwerk 
veel gezondheidswinst te behalen is. Lees meer hierover in de Kamerbrief over agenda voor een 
Nationaal Programma Preventie. 

Uw zienswijze op de beleidsbegroting 2017 
Op deze begroting kan de Raad zienswijzen geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 10 juni kunnen 
we nog verwerken in de stukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden. Zij vergaderen op 13 
juli 2016. Graag zijn wij bereid om onze begroting in uw raad of commissie toe te lichten. Neemt y dan 
contact op met Mirjam van de Wijgert, directiesecretaris, m.wiiqert@gadwestbrabant.nl of 
06-22637352. 

U vindt de kadernota 2017 en de beleidsbegroting 2017 ook op onze website. 

Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant 
Namens deze, 

A.van der Zijden 
Directeur publieke gezondheid 
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