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Vastgestelde beleidsbegroting 2018 en jaarstukken 2016 

Geachte Raad, 

Hierbij informeren we u dat het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant in de vergadering van 6 

juli 2017 de beleidsbegroting 2018 en de jaarstukken 2016 heeft vastgesteld. 

Beleidsbegroting 2018 

Naar aanleiding van reacties uit uw Raad paste het bestuur de beleidsbegroting 2018 aan. Hieronder 

vermelden we puntsgewijs uw opmerkingen en de manier waarop het aangepast is in de definitieve 

begroting. 

• U hebt ons gevraagd om met betrekking tot het toesturen van de kaderbrief, beleidsbegroting 

en jaarstukken de termijnen van de Nota Verbonden Partijen in acht te nemen met de daarbij 

behorende termijnen. Wij hebben voor volgend jaar ons (bestuurlijk) vergaderschema hierop 

aangepast en zullen de data en de spelregels (ook ten aanzien van het ongewijzigde beleid) 

vanuit de Nota toepassen. Ook volgend jaar is onze begroting opgesteld volgens de 

voorgeschreven onderdelen van het vernieuwde BBV. 

• U bent akkoord gegaan met de beleidsintensivering infectieziektebestrijding voor een periode 

van 2 jaar (2018 en 2019). Met het verzoek om in de beleidsbegroting 2020 een voorstel te 

doen om het structurele karakter van de duur van de beleidsintensivering te borgen. Hierop 

hebben we de beleidsbegroting 2018 aangepast. 

• U hebt ons gevraagd om flexibilisering in ons totale takenpakket door te lichten, zodat het 

mogelijk zou moeten worden om meerdere plusproducten af te nemen. De uitkomsten van het 

flexibiliseringstraject dat gestart is in 2015 wordt nu toegepast met de invoering van het 
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basispakket jeugdgezondheidszorg, waarbij het maatwerk verdwenen is en meer ruimte 

ontstaat om als gemeente flexibel in te kopen. Daarnaast hebben gemeenten de vrijheid om bij 

alle productgroepen pluspakketten in te kopen. 

• U vraagt ons om bestuurlijke stukken van onze regeling algemeen toegankelijk te maken via 

onze website. Dat gebeurde reeds voor de besluiten van het Algemeen Bestuur, de stukken 

rondom de cyclische producten en de samenstelling van ons bestuur, maar daar is ook de 

Gemeenschappelijke Regeling aan toe gevoegd. 

Jaarstukken 2016 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de jaarstukken 2016; ten aanzien van het voorstel 

resultaatbestemming is wel het één en ander gewijzigd, dat lichten we hieronder toe. 

Resultaatbestemming 

U hebt aangegeven dat u akkoord bent met de hoogte van de nieuwe bestemmingsreserve huisvesting, 

mits er een huisvestingsvisie wordt opgesteld, inclusief de duiding van de panden, de manier waarop 

het onderhoud is geborgd en u pleit voor een heldere doelomschrijving van deze reserve. Deze visie 

moet worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Die nieuwe huisvestingsvisie wordt gemaakt, 

daarin wordt een geactualiseerde financiële situatie voorgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan 

het Algemeen Bestuur. Het huidige voorstel ten aanzien van de onderhoud -en investeringsreserve 

voor huisvesting is in de eerste plaats een verandering in de wijze waarop het bestaande facilitaire 

beleid op dit gebeid financieel wordt verwerkt. En hier heeft het Algemeen Bestuur mee ingestemd op 6 

juli 2017. De huisvestingsvisie en de financiële doorvertaling hiervan komt in het Algemeen Bestuur 

terug. U vraagt om een discussie met de deelnemende gemeenten over de noodzaak, omvang en 

berekeningsmethodiek van de algemene risicoreserve en de bestemmingsreserve, waarbij spelregel 5 

van de Nota Verbonden Partijen uitgangspunt is. Of deze vraag op deze termijn alweer een 

heroverweging van de Nota Reserves en voorzieningen vraagt, leggen we voor aan het Dagelijks 

Bestuur. 

Verder heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel van een aantal gemeenten om de 

reservering voor de introductie van het nieuwe basispakket te laten vervallen (a 250.000), heeft het 

Algemeen Bestuur besloten om de transitiekosten voorde sociaal medische zorg dak- en thuislozen (a 

75.000) niet te betalen uit de bestemmingsreservemiddelen en heeft het Algemeen Bestuur op 

voordracht van een aantal gemeenten besloten om de RUPS aanpak voor 2018 te borgen met geld uit 

het bestemmingsresultaat (a 150.000). 

z.o.z 



Het Algemeen Bestuur stemde 6 juli 2017 in met de volgende voorstellen: 

1.AB-besluit 30 maart 2017 reservering evaluatie stichting JGZ € 30.000 

2.Borging RUPS € 150.000 

3 JGZ 0-4 

Afrekening realisatie huisvesting € 120.000 

Incidentele kosten overgang stichting JGZ € 163.000 

4.Reserveren nieuwe systematiek onderhoud & vervanging € 919.000 

Na besluitvorming hierover resteert er een totaalbedrag van €500.000,- dat teruggaat naar de 

gemeenten in West-Brabant. 

De aangepaste beleidsbegroting en de jaarstukken vindt u op onze website (www.qQdwestbrabant.nU 

Met vriendelijke groet, 

directeur publieke gezondheid 


