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Hierbij bieden we u de beleidsbegroting 2018 aan. Hierin hebben we de kaders verwerkt, die het 
Algemeen Bestuur op 30 maart heeft vastgesteld. De begroting vormt enerzijds de weerslag van 
onze reguliere taken en van het huidige beleid dat in 2018 wordt gecontinueerd. Anderzijds komen 
in de begroting ook onze extra opgaven terug, zoals -op het terrein van onze wettelijke taak- de 
uitvoering van infectieziektebestrijding. Niet in de laatste plaats vormt de begroting de vertaling van 
de ambities en doelen die we nastreven. Die vormen het antwoord op veranderingen en nieuwe ont-
wikkelingen in de samenleving waarin we als GGD West-Brabant willen en moeten meebewegen. 

Onze missie is en blijft ‘opstaan voor kwetsbaren’ en vormt onze focus voor 2018. Dat is terug te 
zien in onze ambities en doelen. We staan voor positieve gezondheid: het vermogen van mensen 
om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven. 

We laten ook voor 2018 zien welke resultaten we willen bereiken. Dat doen we aan de hand van de 
in 2017 geïntroduceerde prestatie-indicatoren. Met onze zelforganiserende teams staan we dichtbij 
onze klanten en dichtbij de samenleving. Samen met onze gemeenten, samenwerkingspartners en 
inwoners gaan we voor het beste resultaat.

Na vaststelling van deze begroting is de uitvoering te volgen via www.ggdwestbrabant.nl. 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant
13 april 2017

De voorzitter,      De secretaris,
Mw. L.C. Poppe-de Looff    Mw. A. van der Zijden

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, in zijn vergadering van 6 juli 
2017

De voorzitter,      De secretaris,
Mw. L.C. Poppe-de Looff    Mw. A. van der Zijden

Voorwoord     Beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant
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Gezondheid en veilig leven zijn belangrijk voor onze inwoners. Enerzijds zorgen men-

sen daar zelf voor. Maar ze moeten ook kunnen vertrouwen op de hulp en deskundig-

heid van de GGD. Niet voor niets beschikken we over een robuust takenpakket. Het 

merendeel van onze taken is wettelijke vastgelegd: in de Wet publieke gezondheid en 

daarnaast de Wet kinderopvang, Wet veiligheidsregio’s en Wet op de lijkbezorging. 

We zijn adequaat toegerust om deze taken goed uit te voeren en kunnen samen met 

onze gemeenten en samenwerkingspartners verantwoordelijkheid nemen voor dit 

hele pakket.

UITDAGINGEN EN AMBITIES
Letterlijk en figuurlijk opstaan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, dat is onze belang-

rijkste uitdaging. We zijn er voor iedereen, dat is onze missie, maar ook in 2018 richten we onze 

focus vooral op mensen die als gevolg van hun kwetsbaarheid niet of nauwelijks toekomen aan 

eigen gezondheidsvaardigheden. Positieve gezondheid is hierbij onze leidraad. Deze focus komt 

ook terug in onze ambities. We willen bereiken dat burgers minder kwetsbaar worden. Specifiek 
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gaat in onze ambities de aandacht uit naar een gezondere en veiliger leefomgeving, waarbij we aan 

preventie een meer centrale rol toekennen, meer inzetten op de bestrijding van infectieziekten en de 

jeugd gezonder willen maken. Het waarmaken van onze maatschappelijke ambities stelt eisen aan 

onze organisatie en aan onze dienstverlening. Ook daar liggen onze ambities. Zo werken we verder 

aan data gedreven publieke gezondheid om daarmee de gezondheidsinformatie op een hoger plan 

te brengen.  

De doelen en resultaten die we met onze ambities willen realiseren, worden in deze beleidsbegro-

ting beschreven. De output verwoorden we net als vorig jaar door gebruik te maken van indicatoren. 

Daarmee geven we invulling aan de richtlijn uit de Nota Verbonden Partijen.

Uiteraard reiken onze ambities verder dan een begrotingsjaar. We zetten in op meerdere jaren en 

zetten elk jaar weer stappen. Ondertussen blijven we vooruitdenken. Er zijn al weer nieuwe meer-

jarenambities in de maak.  

Ook de GHOR en het team Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid zetten zich in voor de in deze 

begroting verwoorde ambities. GGD West-Brabant is penvoerder van deze samenwerkingsverban-

den, die geen aparte rechtsvorm hebben. Ze zijn daarom onderdeel van deze begroting en komen 

daarin afzonderlijk aan de orde.  

GGD West-Brabant is een resultaatgerichte organisatie. Onze gezamenlijke waarden zijn ‘dichtbij,  

deskundig, betrouwbaar en gedreven door passie’. Dat zijn we voor onze gemeenten, inwoners en 

samenwerkingspartners. Samen bedenken we elke dag weer hoe we de dingen nog beter kunnen 

doen. Onze zelforganiserende teams vormen daarbij de kern van onze organisatie. Zij maken dat 

we daadwerkelijk dichtbij staan en flexibel kunnen zijn. En dat we onze ambities waarmaken als dé 

bevorderaar en beschermer van de publieke gezondheid.
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De volgende hoofdstukken beschouwen we als het beleidsmatige hart van deze begroting. Per hoofd-

stuk behandelen we een aandachtsgebied en formuleren daarvoor onze ambities voor de periode 

2017-2020. Dat doen we door middel van een kernachtige beschrijving. Vervolgens omschrijven 

we wat we gaan doen om die ambities waar te maken. Daarna kwantificeren we onze ambities in 

de vorm van prestatie-indicatoren. Samen met de gemeenten in onze regio hebben we prestatie- 

indicatoren bepaald (zie bijlage onder 4), die de belangrijkste te behalen resultaten in beeld brengen. 

In ieder geval voor het vernieuwde en rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het Besluit  

Begroting en Verantwoording (BBV).  We sluiten af met de financiële doorvertaling naar de begro-

ting 2018 en laten ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2017 en de jaarstukken 2016 zien.

In de volgende hoofdstukken behandelen we achtereenvolgens de volgende aandachtsgebieden en 

ambities We maken een onderscheid tussen maatschappelijke ambities (1 t/m 4) en organisatorische 

ambities (5 en 6). Deze laatste zijn ondersteunend aan het realiseren van onze maatschappelijke 

ambities.

1. GEZONDERE EN VEILIGERE LEEFOMGEVING
2. MINDER KWETSBARE BURGERS
3. MEER ZELFREDZAME SAMENLEVING
4. GEZONDERE JEUGD
5.  GEZONDERE ORGANISATIE
5. MODERNE DIENSTVERLENING EN GEZONDHEIDSINFORMATIE

Onze ambities zijn gericht op gezonde burgers die mee kunnen doen. Dat is de rode draad. De 

focus ligt daarbij op de meest kwetsbare groep in onze samenleving. We hebben de afgelopen 

jaren meer en meer expertise opgebouwd om te kunnen opkomen voor de gezondheidsbelangen 

van de meest kwetsbare groepen. Die know how gaan we de komende jaren verzilveren. En tevens 

overdragen aan onze samenwerkingspartners, zodat we samen burgers kunnen voorbereiden op 

meer zelfredzaamheid.
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1. EEN GEZONDERE EN VEILIGERE LEEFOMGEVING

Wij willen een woon-, leef- en werkomgeving die de gezondheid van onze burgers voldoende be-

schermt, bewaakt en bevordert.

We hanteren de volgende doelen:

1. Wij zien steeds meer micro-organismen die onvoldoende met antibiotica bestreden kunnen 

worden. Dus gaan wij onze kennis en kunde op dit gebied vergroten.

2. Wanneer een infectieziekte uitbreekt, is de medische en sociale impact groot. Het is daarom 

van belang dat we meer awareness creëren voor de belangrijke rol van preventie en hygiënezorg.

3. Om gemeenten beter te kunnen helpen met hun omgevingsplannen, gaan we onze taken op het

gebied van medische milieukundige zorg vorm en inhoud geven.

4. Het behandelen van risicogroepen als kwetsbare zwangere vrouwen, prostituees die willen 

uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen beschouwen we als onze reguliere  

werkzaamheden. Dus gaan we zorgen voor borging hiervan in onze manieren van werken.

5. We gaan preventie-coalities smeden zowel in het sociaal als fysieke domein. 

We leren van onze ervaringen in het sociaal domein en breiden goede resultaten verder uit.

6. De GHOR opereert vanuit risicogerichtheid en zorgrisicoprofielen: de zorg voor bewoners 

staat centraal door hen bewuster te maken van risico’s en daarmee minder kwetsbaar in hun 

omgeving. 

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN?
Een belangrijk deel van onze ambities staat in het teken van infectieziektebestrijding en het daar-

in voorsorteren op de toekomst. Ook onze toezichthoudende rol op het gebied van veiligheid en 

hygiëne verdient de aandacht. Verder zal, met de inwerkingtreding in 2019 van de Omgevingswet, 

de betekenis van publieke gezondheid in ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening 

aanmerkelijk toenemen. 
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INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege 

verspreidingskansen een risico vormen voor de volksgezondheid. Door adequate bestrijding draagt de 

GGD bij aan een gezonde en veilige omgeving. Hiervoor voeren we taken uit op het gebied van in-

fectieziektebestrijding, Tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, technische hygiënezorg en 

medische milieukunde. Een aparte taak is reizigerszorg.

Voorsorteren op de toekomst en intensiveren

De bestrijding van meldingsplichtige infectieziekten is op orde. Bron- en contactonderzoek is hierbij een 

krachtig instrument. In 2017 hebben we met interne ombuigingen het minimale niveau bereikt waarop 

we onze taken goed uit kunnen voeren (zogenaamde VISI-norm). Deze norm dateert uit 2013 en in de 

norm staat de bestrijding centraal en is er weinig ruimte voor infectiepreventie en vroege opsporing.

De toenemende bedreigingen zoals de problematiek van antibioticaresistentie en zoönosen vragen ech-

ter meer van ons. Naast een goed bestrijdingsapparaat is een forse beweging naar de voorkant belang-

rijk (meer aandacht dus voor preventie). Samenwerken aan infectiepreventie en meer vroege  opsporing 

is intensief en vraagt om een lange adem. Daarom moeten we structureel inzetten om blijvend meer te 

oefenen, en meer te werken aan infectiepreventie en vroege opsporing.  Het vraagt om een intensivering 

van onze structurele aandacht voor deze taken, welke niet door andere organisaties kunnen worden 

overgenomen. Kortom, alle ontwikkelingen in de bestrijding van infectieziekten hebben ertoe geleid 

dat we in onze kaders 2018 een structureel meerjaren investeringsvoorstel van € 250.000 hebben 

opgenomen. 

FIOM: KEUZEHULP ONGEWENST ZWANGEREN 
Vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn, verkeren in een crisissituatie en moeten in een korte 

periode onomkeerbare keuzes maken zoals het uitdragen van de zwangerschap, zelf opvoeden, afstand 

ter adoptie, pleegplaatsing of het afbreken van de zwangerschap. Veel vrouwen kunnen zelf of met be-

hulp van hun partner of sociale netwerk een keuze maken. Er blijft een groep over voor wie dit moeilijker 

is. Deze vrouwen worstelen met de ethische dilemma’s en gevolgen, die een keuze met zich meebrengt. 

Een groot deel van deze vrouwen behoort tot kwetsbare groepen zoals zwangere tieners, heeft een 

verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, zit in geweldsituaties of er is sprake van meer-

voudige problematiek. Voorheen werd deze taak uitgevoerd door het FIOM. Vanwege een bezuiniging 

vanuit VWS is eind 2016 deze regeling afgebouwd. Om toch voor een regionale borging van deze taak 

garant te staan, heeft de GGD deze taak overgenomen. De hiermee gepaard gaande kosten (ongeveer 

20K op jaarbasis) hebben wij binnen de begroting opgevangen. In 2018 gaan wij hiermee verder. 

SOA EN TUBERCULOSE
Onze overige taken rondom curatieve SOA-bestrijding (inclusief FIOM:hulp aan ongewenst zwangeren) 

en reizigerszorg vragen in 2018 meer dan voorheen om een stevige strategie. We moeten inspelen op 

technische innovaties en op de veranderende communicatiebehoeften en -gewoonten van burgers. Door 

gegevens te delen met marktpartijen -concurrentie is wat ons betreft niet aan de orde- kunnen we beter 

aansluiten op wat burgers willen bereiken. 

Voor Tuberculosebestrijding ligt dat anders. Om een adequaat antwoord te geven op de landelijke daling 

van het aantal patiënten, vormen de GGD’en clusters met elkaar. In 2018 zijn deze 4 clusters operatio-

neel en vormen wij een cluster met Zeeland en de rest van Brabant. Er zijn echter nog groepen mensen 

die uit het zicht van tuberculosebestrijding blijven. Een voorbeeld zijn de hergevestigde statushouders. In 

2018 moet in onze regio deze groep in beeld zijn door de hiervoor benodigde gegevens structureel uit 

te wisselen met de gemeenten. Samenwerken met andere partijen in het veld is onmisbaar. We nemen 

deel aan verschillende gezondheid gerelateerde themanetwerken (minimaal 1 netwerk per gemeente).

TOEZICHT
Op basis van verschillende wetten heeft de GGD ook een toezichthoudende rol met betrekking tot vei-

ligheid en hygiëne. Ook in 2018 maken we weer afspraken met gemeenten over het toezicht bij tattoo & 

piercingshops, basisscholen, seksbedrijven, schepen, WMO-voorzieningen en kinderopvangorganisaties. 

Het toezicht op kinderopvangorganisaties vraagt in 2018 om bijzondere aandacht. Nieuwe toetreders in 

deze branche moeten beter zijn en over meer kennis beschikken voordat ze van start gaan. Dat betekent 

dat GGD’en bij de registratie van een nieuwe kinderopvanginstelling strenger gaan kijken of aan de eisen 
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wordt voldaan. Dit om misstanden in deze branche te voorkomen. Daarnaast gaat in 2018 Het Nieuwe 

Toezicht van start. Dan gaan we in de praktijk brengen waar we in 2017 op hebben geoefend: samen 

met de kinderdagopvangorganisatie de pedagogiek op de groep observeren.  

GHOR EN GGD, SAMEN OPTREKKEN IN RISICOGERICHTHEID
Rampen, crises en incidenten hebben een grote impact op het leven van mensen. Met betrekking tot 

de gezondheidszorg is een rol weggelegd voor zowel GGD als de Veiligheidsregio. De directeur Publieke 

Gezondheid (DPG) is op wettelijke grond ook verantwoordelijk voor de aansturing van de GHOR. De 

DPG heeft zodoende een verantwoordelijkheid in het gezondheidsdomein en het veiligheidsdomein. 

Deze domeinen hebben een steeds grotere overlap. GHOR en GGD  trekken letterlijk veel meer samen op 

om in wijken en buurten burgers bewuster te maken van risico’s in hun omgeving waardoor zij minder 

kwetsbaar zijn. In 2017 hebben we met zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en gemeenten hierin 

geïnvesteerd. Het resultaat is een programmatische aanpak Zorg & Veiligheid, waarin ook onze ambities 

voor 2018 terugkomen. De advisering van acute partners en niet-acute partners is gericht op het voorko-

men van risico’s en op kennis over ‘nieuwe’ crises Het netwerk van niet-acute partners is uitgebreid met 

relevante partijen die een rol kunnen spelen bij risicogerichtheid. Ook zijn er samenwerkingsafspraken 

met aangrenzende GHOR-regio’s, is er afstemming met relevante partners over nieuwe thema’s en is een 

visie op het zorgrisicoprofiel ontwikkeld die met bestaande partners is gedeeld. De GHOR neemt in de 

witte kolom een coördinerende informatiepositie in. Dit moet in 2018 leiden tot een aanpak waarin de 

acute partners -zoals RAV, ziekenhuizen, GGD en anderen- wederzijds informatie delen ter voorbereiding 

op en tijdens een incident. In de preparatiefase worden zaken zoals RIVM-richtlijnen en bijzonderheden 

rondom evenementen gedeeld. In de repressiefase gaat het om informatie rondom het incident, zoals 

slachtofferzorg en het verloop van het incident.

BUREAU GEZONDHEID MILIEU EN VEILIGHEID: NIEUW ELAN DOOR 
OMGEVINGSWET
Van de ziektelast in Nederland kan 6% worden toegeschreven aan milieufactoren (RIVM). Medische 

milieukunde geeft lokale overheden inzicht in hun mogelijkheden om gezondheid te beïnvloeden via de 

fysieke omgeving. Hierbij gaat het om luchtkwaliteit, geluidshinder, uitbreiding veehouderijen, asbest en 

bodemverontreiniging. Colleges van B&W vragen advies aan de GGD voordat besluiten worden genomen 

die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheid. De nieuwe Omgevingswet, maar 

ten dele ook de veranderingen op het gebied van participatie die met die wet samenhangen, vragen om 

rolinvulling en taakopvatting door de GGD. In 2017 hebben we verkend wat de Omgevingswet voor onze 

rol en taken inhoudt. In 2018 verleggen we de focus naar hoe we dit gaan vormgeven in onze adviezen.

In 2017 is de Brabantse Healthdeal verder vormgegeven. De Brabantse HealthDeal is getekend door de 

B5 gemeenten, de drie Brabantse waterschappen, de drie Brabantse GGD-en en de provincie. De ambitie 

van de Health Deal is: ervoor zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, 

economisch vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als uitgangspunt te 

nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. De GGD heeft hier in 2017 een actieve bijdrage aan 

geleverd, met name in relatie tot de uitwerking van het aspect “ gezondheid”  in de Omgevingswet.  

De Brabantse HealthDeal zal daarom mede richting geven aan onze activiteiten voor 2018 en daarna.
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Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018	
Aantal	inspecties	risicogestuurd	
Kinderopvang	(plustaak,	niet	in	
basistakenpakket)	 Bereik	van	de	geleverde	diensten	 >650	

Aantal	inspecties	(plustaak,	niet	in	
basistakenpakket)	:	
-	Prostitutie	
-	WMO	
-	Tattoo	en	piercing	
-	Schepen	

Bereik	van	de	geleverde	diensten	 	
	
	
15	
60	
40	
150	

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018*		

Aantal	binnengekomen	milieu	
gerelateerde	vragen	en	klachten	aan	GMV	

Mate	waarin	GMV	medisch	milieukundige	zorg	
heeft	geleverd	aan	burgers	en	instellingen,	
waarmee	deze	klanten	eventuele	noodzakelijk	
maatregelen	kunnen	treffen	ter	voorkoming	van	
negatieve	gevolgen	van	die	risico’s	 183	

Aantal	gevraagde	beleidsadviezen	GMV	

Mate	waarin	GMV	medisch	milieukundige	zorg	
heeft	geleverd	aan	burgers	en	instellingen,	
waarmee	deze	klanten	eventuele	noodzakelijk	
maatregelen	kunnen	treffen	ter	voorkoming	van	
negatieve	gevolgen	van	die	risico’s	 12	

Aantal	voorlichtingsbijeenkomsten	voor	
o.a.	bewoners	bij	milieuklachten	of	
incidenten	

Inspanningen	van	GMV	voor	het	bevorderen	van	
de	medisch	milieukundige	zorg	ten	aanzien	van	
risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 7	

Aantal	adviezen	bij	acute	cases	en	bij	
nazorg	van	opgeschaalde	incidenten	

Inspanningen	van	GMV	voor	het	bevorderen	van	
de	medisch	milieukundige	zorg	ten	aanzien	van	
risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 5	

*alleen	voor	regio	West-Brabant	

 

 

indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018		

%	gemeenten	waar	de	maatwerkafspraken	
zijn	nagekomen	en	op	proces	zijn	
geëvalueerd	

Inspanning	van	het	team	GVL	en	nakomen	van	
gemaakt	maatwerkafspraken	 100%	

Overall	beoordeling	samenwerking	
gezondheidsbevorderaar	en	ambtenaren:	
pro-activiteit,	reactiesnelheid,	
bereikbaarheid,	nakomen	afspraken,	
vraagverheldering,	kwaliteit	werk	

Waardering	samenwerking	GGD-beleidsadviseurs	
en	ambtenaren	en	de	inspanningen	die	door	de	
GGD-beleidsadviseurs	worden	geleverd	 4	of	hoger	

 

Aantal	opgespoorde	actieve	(ziek)	en	
latente	(wel	drager	maar	nog	niet	ziek)	TB-	
patiënten	in	de	regio		 Prevalentie	TBC-infecties	 77	
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risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 7	

Aantal	adviezen	bij	acute	cases	en	bij	
nazorg	van	opgeschaalde	incidenten	

Inspanningen	van	GMV	voor	het	bevorderen	van	
de	medisch	milieukundige	zorg	ten	aanzien	van	
risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 5	

*alleen	voor	regio	West-Brabant	

 

 

indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018		

%	gemeenten	waar	de	maatwerkafspraken	
zijn	nagekomen	en	op	proces	zijn	
geëvalueerd	

Inspanning	van	het	team	GVL	en	nakomen	van	
gemaakt	maatwerkafspraken	 100%	

Overall	beoordeling	samenwerking	
gezondheidsbevorderaar	en	ambtenaren:	
pro-activiteit,	reactiesnelheid,	
bereikbaarheid,	nakomen	afspraken,	
vraagverheldering,	kwaliteit	werk	

Waardering	samenwerking	GGD-beleidsadviseurs	
en	ambtenaren	en	de	inspanningen	die	door	de	
GGD-beleidsadviseurs	worden	geleverd	 4	of	hoger	

 

Aantal	opgespoorde	actieve	(ziek)	en	
latente	(wel	drager	maar	nog	niet	ziek)	TB-	
patiënten	in	de	regio		 Prevalentie	TBC-infecties	 77	

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018		

Gemiddeld	aantal	incidenten	met	
dreigende	maatschappelijke	onrust	die	
door	de	GGD	in	opgeschaalde	vorm	(niet	
regulier,	m.b.v.	pshi	crisis	coördinator)	zijn	
ondersteund	 Inspanning	geleverd	door	GGD-medewerkers		 Onbekend	

Het	GGD-crisisteam	oefent	jaarlijks	
minimaal	2	van	de	5	crisisprocessen	
(paraatheid	GGD)	 Paraatheid	van	de	GGD	als	crisisorganisatie	 Minimaal	2	

 

	

Wat gaat het kosten? 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid: nieuw elan door omgevingswet 

Van de ziektelast in Nederland kan 6% worden toegeschreven aan milieufactoren (RIVM). Medische 

milieukunde geeft lokale overheden inzicht in hun mogelijkheden om gezondheid te beïnvloeden via de 

fysieke omgeving. Hierbij gaat het om luchtkwaliteit, geluidshinder, uitbreiding veehouderijen, asbest 

en bodemverontreiniging. Colleges van B&W vragen advies aan de GGD voordat besluiten worden 

genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheid. De nieuwe 

Omgevingswet, maar ten dele ook de veranderingen op het gebied van participatie die met die wet 

samenhangen, vragen om rolinvulling en taakopvatting door de GGD. In 2017 hebben we verkend wat 

de Omgevingswet voor onze rol en taken inhoudt. In 2018 verleggen we de focus naar hoe we dit 

gaan vormgeven in onze adviezen. 

 

In 2017 is de Brabantse Healthdeal verder vormgegeven. De Brabantse HealthDeal is getekend door 

de B5 gemeenten, de drie Brabantse waterschappen, de drie Brabantse GGD-en en de provincie. De 

ambitie van de Health Deal is: ervoor zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een 

gezonde, economische vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als 

uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. De GGDWB heeft hier in 2017 een 

actieve bijdrage aan geleverd, met name in relatie tot de uitwerking van het aspect “ gezondheid”  in 

de omgevingswet.  De Brabantse HealthDeal zal daarom mede richting geven aan onze activiteiten 

voor 2018 e.v.  

   

 

Onze prestatie-indicatoren 

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018	

Aantal	cliënten	infectieziekten	
Bereik	bij	inwoners	en	professionals	van	
infectieziektebestrijding	 1860	

Uitvoering	evaluatie	naar	intensivering	op	
netwerkvergroting/partners	van	
maatschappelijk	opvang	en	extramurale	
zorg	en	op	beheersing	
antibioticaresistentie	 	Resultaat	van	de	intensivering		

Uitgevoerd	en	
informeren	
gemeenten	
hierover	

Aantal	SOA´s	gevonden	t.o.v.	het	aantal	
cliënten	(%)	 Bereik	risicogroepen	SOA	en	prevalentie	SOA	 900/4.500	(20%)	

Aantal	forensische	adviezen	aan	Officier	
van	Justitie	bij	niet	natuurlijk	overlijden	
(inclusief	euthanasie)	 	Bereik	en	inspanning	van	de	forensische	dienst	 500	

Aantal	uitgevoerde	verrichtingen	voor	
opsporing	en	behandeling	van	TB	in	de	
regio	

Inzet	op	de	opsporing	en	behandeling	van	TBC-
infecties	 4163	

 

 

  

 

  

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018	
Aantal	inspecties	risicogestuurd	
Kinderopvang	(plustaak,	niet	in	
basistakenpakket)	 Bereik	van	de	geleverde	diensten	 >650	

Aantal	inspecties	(plustaak,	niet	in	
basistakenpakket)	:	
-	Prostitutie	
-	WMO	
-	Tattoo	en	piercing	
-	Schepen	

Bereik	van	de	geleverde	diensten	 	
	
	
15	
60	
40	
150	

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018*		

Aantal	binnengekomen	milieu	
gerelateerde	vragen	en	klachten	aan	GMV	

Mate	waarin	GMV	medisch	milieukundige	zorg	
heeft	geleverd	aan	burgers	en	instellingen,	
waarmee	deze	klanten	eventuele	noodzakelijk	
maatregelen	kunnen	treffen	ter	voorkoming	van	
negatieve	gevolgen	van	die	risico’s	 183	

Aantal	gevraagde	beleidsadviezen	GMV	

Mate	waarin	GMV	medisch	milieukundige	zorg	
heeft	geleverd	aan	burgers	en	instellingen,	
waarmee	deze	klanten	eventuele	noodzakelijk	
maatregelen	kunnen	treffen	ter	voorkoming	van	
negatieve	gevolgen	van	die	risico’s	 12	

Aantal	voorlichtingsbijeenkomsten	voor	
o.a.	bewoners	bij	milieuklachten	of	
incidenten	

Inspanningen	van	GMV	voor	het	bevorderen	van	
de	medisch	milieukundige	zorg	ten	aanzien	van	
risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 7	

Aantal	adviezen	bij	acute	cases	en	bij	
nazorg	van	opgeschaalde	incidenten	

Inspanningen	van	GMV	voor	het	bevorderen	van	
de	medisch	milieukundige	zorg	ten	aanzien	van	
risico’s,	in	het	bijzonder	bij	rampen	of	dreiging	van	
rampen	 5	

*alleen	voor	regio	West-Brabant	

 

 

indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018		

%	gemeenten	waar	de	maatwerkafspraken	
zijn	nagekomen	en	op	proces	zijn	
geëvalueerd	

Inspanning	van	het	team	GVL	en	nakomen	van	
gemaakt	maatwerkafspraken	 100%	

Overall	beoordeling	samenwerking	
gezondheidsbevorderaar	en	ambtenaren:	
pro-activiteit,	reactiesnelheid,	
bereikbaarheid,	nakomen	afspraken,	
vraagverheldering,	kwaliteit	werk	

Waardering	samenwerking	GGD-beleidsadviseurs	
en	ambtenaren	en	de	inspanningen	die	door	de	
GGD-beleidsadviseurs	worden	geleverd	 4	of	hoger	

 

Aantal	opgespoorde	actieve	(ziek)	en	
latente	(wel	drager	maar	nog	niet	ziek)	TB-	
patiënten	in	de	regio		 Prevalentie	TBC-infecties	 77	

ONZE PRESTATIE-INDICATOREN
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2. MINDER KWETSBARE BURGERS

Wij willen een hogere gezonde levensverwachting van kwetsbare kinderen/mensen door op tijd de 

juiste hulp en ondersteuning te bieden.

We hanteren de volgende doelen:

1. We voeren samen met zorg- en welzijnspartners onze aanpak uit voor de hulp aan mensen 

op vergeten plekken en andere toevluchtsoorden.

2. We zorgen ervoor dat we in onze taken voor specifieke kwetsbare doelgroepen (stijging van 

lijkschouwen, vrouwen met ongewenste zwangerschappen, ouderen die langer thuis wonen, 

dak- en thuislozen, statushouders) berekend zijn op ontwikkelingen en bijven monitoren of we 

voldoende zijn toegerust om deze taken uit te voeren.

3. Borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen in het geval van voortzetting van deze taak 

in 2018 en zorgen voor overdracht wanneer in 2017 wordt besloten dat deze hulp niet langer 

door de GGD wordt uitgevoerd.

4. Verminderen van de eenzaamheid van ouderen door samenwerking met de kunst- en 

cultuursector. 

5. Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en rekenen. In 2018 werken we samen 

met andere (zorg)partijen uit het veld om laaggeletterdheid te verminderen. 

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN? 
De GGD staat op voor kwetsbaren. Dat doen we niet voor niets. Uit onderzoek blijkt dat sociaal 

kwetsbare mensen:

• niet voldoende in staat zijn om in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (voedsel, een dak 

boven je hoofd, sociale contacten, zelfverzorging);

• meerdere problemen tegelijkertijd hebben (vervuiling, overlast, sociaal isolement, 

verwaarlozing van eigen lichaam, verslaving, schulden);
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• niet (altijd) de zorg ontvangen die nodig is;

• niet altijd een hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. 

Dit alles is sterk van invloed op de manier waarop mensen over hun gezondheid denken en hoe ze 

daarnaar handelen. De zorg voor deze doelgroep was en is een verantwoordelijkheid van gemeenten 

(“OGGZ”). In onze taakuitvoering gaan we in 2018 een tandje bijzetten. Waar in 2017 de focus nog lag 

op de vangnetfunctie (medische zorg voor dak- en thuislozen, het verder ontwikkelen van ons meldpunt 

zorg en overlast, toeleiding, de aandacht voor verwarde personen) willen we in 2018 daarnaast meer 

aandacht geven aan preventie (monitoring, vroegsignalering en beleidsadvisering). 

DAK- EN THUISLOZEN
In de afgelopen 3 jaar heeft de GGD ‘opnieuw’ kennis en kunde ingezet voor de sociaal medische hulp 

aan dak- en thuislozen. Hier hebben de gemeenten in 2014 mee ingestemd.  In 2017 vindt een evaluatie 

plaats en wordt bepaald of deze inzet wordt geborgd bij de GGD dan wel overgaat naar een ande-

re instelling. Los van de uitkomst wordt in de begroting éénmalig een bedrag voor overdrachtskosten  

opgenomen om continuïteit te waarborgen. En om te voorkomen dat hiervoor na de evaluatie een apart 

besluitvormingsproces nodig is.

FORENSISCHE GENEESKUNDE
De commissie Hoes, in juni 2016 door de minister van Justitie ingesteld om te adviseren over de wense-

lijkheid van aanbesteden van forensische geneeskunde (arrestantenzorg en forensisch medisch onder-

zoek), heeft voor de tweede keer uitstel gekregen voor het opleveren van haar eindrapport; deze keer tot 

1 juli 2017. In 2015 werd een aanbestedingstraject beëindigd omdat er onvoldoende partijen waren die 

aan de eisen van de Nationale Politie konden voldoen. Afhankelijk van de resultaten van de commissie 

Hoes zullen wij in 2018 deze taak voortzetten of overdragen.

BESTRIJDING EENZAAMHEID OUDEREN
De GGD West-Brabant is zich er steeds meer van bewust geworden hoe waardevol de samenwerking is 

tussen de zorgsector en de kunstsector. De GGD heeft inmiddels diverse jaren pilots uitgevoerd samen 

met cultuurorganisaties, kunstenaars en zorginstellingen rond het thema eenzaamheid bij ouderen. Van-

wege het grote succes hiervan en de bewezen positieve effecten op de gezondheid (in eerste instantie 

tot nu toe in de pilots: van de ouderen) is het streven deze aanpak structureel in heel de regio te gaan 

uitzetten en zo ook de West-Brabantse kunst-en cultuur breed te stimuleren en op een hoger plan te 

gaan tillen. 

SAMENHANG LAAGGELETTERDHEID EN GEZONDHEID
Er is een duidelijke samenhang tussen laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en een slech-

tere gezondheid. Daarom werken we in onze regio aan bestrijding van laaggeletterdheid door minder 

toegankelijke informatie in ziekenhuizen, zorginstellingen en bij onszelf toegankelijker te maken. Dat 

doen we met een panel van laaggeletterden. 

BELEIDSBEGROTING  2018
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Aantal	overleggen	waaraan	is	
deelgenomen	met	samenwerkingspartners	
binnen	regionale	(O)GGZ	
overlegstructuren	(bijv.	Mass	overleg)	

Inspanning	om	tot	succesvolle	doorgeleiding	te	
komen	 Nog	onbekend	

Aantal	medische	screenings	dak-	en	
thuislozen	 Bereik	en	bekendheid	van	de	geleverde	dienst	 		

 

 

Wat gaat het kosten? 

 
 

 

Dak- en thuislozen 

In de afgelopen 3 jaar heeft de GGD ‘opnieuw’ kennis en kunde ingezet voor de sociaal medische hulp 

aan dak- en thuislozen. Hier hebben de gemeenten in 2014 mee ingestemd.  In 2017 vindt een 

evaluatie plaats en wordt bepaald of deze inzet wordt geborgd bij de GGD dan wel overgaat naar een 

andere instelling. Los van de uitkomst wordt in de begroting een éénmalig een bedrag voor 

overdrachtskosten opgenomen om continuïteit te waarborgen. En om te voorkomen dat hiervoor na de 

evaluatie een apart besluitvormingsproces nodig is. 

 

Forensische geneeskunde 

De commissie Hoes, in juni 2016 door de minister van Justitie ingesteld om te adviseren over de 

wenselijkheid van aanbesteden van forensische geneeskunde (arrestantenzorg en forensisch medisch 

onderzoek), heeft voor de tweede keer uitstel gekregen voor het opleveren van haar eindrapport; 

deze keer tot 1 juli 2017. In 2015 werd een aanbestedingstraject beëindigd omdat er onvoldoende 

partijen waren die aan de eisen van de Nationale Politie konden voldoen. Afhankelijk van de resultaten 

van de commissie Hoes zullen wij in 2018 deze taak voortzetten of overdragen. 

 

Bestrijding eenzaamheid ouderen 

De GGD West-Brabant is zich er steeds meer van bewust geworden hoe waardevol de samenwerking 

is tussen de zorgsector en de kunstsector. De GGD heeft diverse jaren inmiddels pilots uitgevoerd 

samen met cultuurorganisaties, kunstenaars en zorginstellingen rond het thema eenzaamheid bij 

ouderen. Vanwege het grote succes hiervan en de bewezen positieve effecten op de gezondheid (in 

eerste instantie tot nu toe in de pilots: van de ouderen) is het streven deze aanpak structureel in heel 

de regio te gaan uitzetten en zo ook de West-Brabantse kunst-en cultuur breed te stimuleren en op 

een hoger plan te gaan tillen.  

 

Samenhang laaggeletterdheid en gezondheid 

Er is een duidelijke samenhang tussen laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en een 

slechtere gezondheid. Daarom werken we in onze regio aan bestrijding van laaggeletterdheid door 

minder toegankelijke informatie in ziekenhuizen, zorginstellingen en bij onszelf toegankelijker te 

maken. Dat doen we met een panel van laaggeletterden. 	

 

Onze prestatie-indicatoren 

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018		
Aantal	doorverwezen	cliënten	vanuit	team	
OGGZ	(inclusief	meldingen	vanuit	het	
meldpunt	zorg-overlast)	naar	bemoeizorg,	
Mass,	reguliere	zorg	 Succesvolle	doorgeleiding	door	team	OGGZ	 476	

Aantal	cliënten	team	OGGZ	 Bereik	en	bekendheid	van	het	team	OGGZ	 627	

 

WAT GAAT HET KOSTEN?



3. MEER ZELFREDZAME SAMENLEVING

Wij willen een veerkrachtige samenleving waarin inwoners betekenisvol participeren en bijdragen 

aan maatschappelijke doelen. Wij willen dat het vanzelfsprekend is dat mensen voor zichzelf, voor 

elkaar en voor hun leefomgeving zorgen; zowel tijdens het normale dagelijkse leven als tijdens 

crisissituaties.

We hanteren de volgende doelen:

1. Vanuit ons professioneel kader werken we samen met gemeenten, burgers en samenwerkings-

partners aan projecten, onderzoek en beleid die lokaal bijdragen aan de gezondheid van bur-

gers. We participeren hiervoor in minimaal 5 sub-regionale gezondheid gerelateerde netwerken 

en 1 netwerk per gemeente.

2. We pakken onze rol als ambassadeur van het nieuwe gezondheidsbeginsel, te weten ‘positieve 

gezondheid’. Vanuit dit beginsel kunnen we samen met de burger gerichter bepalen welke 

gezondheidsinterventies helpen en welke niet.

3. We brengen in beeld welk netwerk je nodig hebt om kwetsbare mensen in buurten, wijken, 

dorpen en steden meer zelfredzaam te laten zijn. 

4. Wanneer de (gemeentelijke) informatiebehoefte daarvoor aanleiding geeft, koppelen we de 

gegevens uit kennisdocumenten, onderzoekrapportages en andere metingen aan data van  

andere organisaties. Daarmee kunnen we uiteenlopende gezondheidssituaties analyseren en 

beter sturing geven aan het inzetten van effectieve interventies. 

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN?
De GGD is er om de gezondheid van burgers te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Door 

de wettelijk opgedragen taken monitoring, signalering en advisering kunnen gerichte maatregelen 

worden genomen. Dit vraagt om een sterke combinatie van beleid, onderzoek en praktijk. GGD 

West-Brabant zet zich met deze sterke driehoek in voor de samenleving in het algemeen en voor 
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de minder zelfredzame burgers in het bijzonder. Daar ligt al langer onze focus op en dat zetten we door 

in 2018. 

Specifieke aandacht met ‘positieve gezondheid’ als vertrekpunt

De volgende onderzoeks- en adviesonderwerpen krijgen in 2018 specifieke aandacht: 

• De resultaten van de transities in het sociaal domein

• De effectiviteit van het gevoerde gezondheidsbeleid

• Kwetsbare jongeren, al dan niet gekoppeld aan leefstijlthema’s als drank, drugs en overgewicht.

Daarnaast besteden we aandacht aan de gezondheidsverschillen tussen (sociaaleconomische) groepen 

en aan de manier waarop de fysieke leefomgeving van mensen van invloed is op de door hen ervaren 

gezondheid. Ten slotte houden we preventie tegen het licht: blijft de focus op leefstijlonderwerpen of 

verschuift die naar onderwerpen die de leefomgeving van mensen beïnvloeden?

Dit alles doen we vanuit het beginsel dat we positieve gezondheid noemen. Moesten we in 2017 dit 

begrip nog over het voetlicht brengen, inmiddels kunnen we het -met onze partners- als vertrekpunt 

hanteren voor veel van onze interventies, onderzoeken en adviezen. 

ONZE PRESTATIE-INDICATOREN
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gezondheid. Ten slotte houden we preventie tegen het licht: blijft de focus op leefstijlonderwerpen of 

verschuift die naar onderwerpen die de leefomgeving van mensen beïnvloeden? 

Dit alles doen we vanuit het beginsel dat we positieve gezondheid noemen. Moesten we in 2017 dit 

begrip nog over het voetlicht brengen, inmiddels kunnen we het -met onze partners- als vertrekpunt 

hanteren voor veel van onze interventies, onderzoeken en adviezen.  

 

Onze prestatie-indicatoren 

 

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018	

	
Overall	beoordeling	samenwerking	GGD-
beleidsadviseur	en	ambtenaren:	
pro-activiteit,	reactiesnelheid,	
bereikbaarheid,	nakomen	afspraken,	
vraagverheldering,	kwaliteit	adviezen	

Waardering	samenwerking	GGD-beleidsadviseurs	
en	ambtenaren	en	de	inspanningen	die	door	de	
GGD-beleidsadviseurs	worden	geleverd	 4	of	hoger	

	
Beoordeling	bruikbaarheid	van	door	GGD-
beleidsadviseurs	geschreven	en	
ongeschreven	adviezen	door	ambtenaren	

Bruikbaarheid	van	de	geleverde	beleidsadviezen	 4	of	hoger	

 

Indicator	 Zegt	iets	over:	 Begroting	2018	

Oordeel	van	opdrachtgevers	(incl.	
ambtenaren)	over	de	bruikbaarheid	van	
geleverde	kennisproducten	over	publieke	
gezondheid	(bijv.	profielen,	monitors,	
factsheets)	

Waardering	van	de	bruikbaarheid	van	
kennisproducten	 4	of	hoger	

Aantal	kennisproducten	of	rapportages	
n.a.v.	onderzoek	onder	kwetsbare	groepen	
voor	gemeenten	en	of	andere	
maatschappelijke	organisaties	op	minimaal	
gemeenteniveau	

Inzet	op	aandacht	voor	kwetsbare	groepen	in	
onze	samenleving	 Minimaal	2	

Het	%	van	de	gemeenten	in	het	werkgebied	
van	de	GGD	waar	in	2018	wijkprofielen	zijn	
opgesteld	 Niveau	van	informatievoorziening	 100%	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

 

 

 

WAT GAAT HET KOSTEN?
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4. GEZONDERE JEUGD

Wij willen dat alle kinderen basiszorg krijgen en kwetsbare kinderen extra zorg. Wij willen dat 

ieder kind zonder uitval van school afkomt en zijn/haar talent ontwikkelt. Wij willen een antwoord 

geven op grote maatschappelijke uitdagingen voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen 

(zoals psychosociale problematiek, overgewicht, opgroeien in een veilige omgeving, seksuele 

gezondheid, weerbaarheid en middelengebruik).

Wat hanteren de volgende doelen:

1. We hebben per gemeente in beeld hoeveel kinderen we zien voor screenings, hoeveel 

kinderen zijn doorverwezen naar een andere professional of instantie en hoeveel kwetsbare 

kinderen meer aandacht nodig hebben versus het aantal kinderen waarbij we geen problemen 

constateren.

2. We realiseren efficiency op het basispakket JGZ.

3. We voeren lokaal verbinden inhoudelijk uit en monitoren de resultaten.

4. We dragen bij aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen die de gezondheid 

van kinderen bedreigen: kindermishandeling, ziekteverzuim en armoede. 

5. Voor de groep jongvolwassenen (18-/18+), waar in onze regio veel kwetsbaarheid schuilt, 

moeten we onze krachten met samenwerkingspartners bundelen tot een stevigere keten. Zodat 

deze groep beter aansluit bij opleiding en werk en de kansen op een actieve rol in de samenle-

ving toenemen.

6. We faciliteren de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taak op het gebied van vaccinaties 

en voeren deze voor gemeenten uit volgens de afspraken die we hierover in 2017 hebben 

gemaakt.

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN?
De jeugdgezondheidszorg heeft tot doel om alle kinderen in gezondheid te laten opgroeien. De 

JGZ heeft dan ook (bijna) alle kinderen in beeld en biedt hen en hun ouders preventieve zorg en 
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De ervaring van de laatste jaren leert dat stress of onveiligheid (bijvoorbeeld in het geval van 

kindermishandeling) gedurende de eerste levensjaren een kind ‘programmeert’. Deze factor blijft vaak 

onderbelicht bij het ontstaan van ziekte op latere leeftijd. Dit geldt niet voor iedereen, maar wel voor 

wie kwetsbaar is. En daar richten we onze interventies op. 

 

Vakmansschap en professionaliteit 

Alle professionals van de GGD WB opgeleid om het nieuwe Basispakket uit te voeren. Zij werken met 

de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, en dus ook van draagkracht) is een 

middel om het gesprek met ouders en jongere (12+) vorm te geven.  

 

We werken in 2018 Evidence-based Practice = Samen lerend doen wat werkt. In de 

jeugdgezondheidszorg willen we kinderen en gezinnen zo goed mogelijk helpen met het beste 

resultaat. Het principe is dat de professional continu leert uit drie bronnen van kennis: ervaringen en 

wensen van cliënten, eigen werkervaringen en kennis uit onderzoek. Op elk van deze bronnen bouwt 

de professional voort op de collectieve kennis die er in en voor de sector is. Door refelectie, 

aanpassing waar nodig, alternatieven te zoeken voor dingen die niet werken, verbetert de professional 

eigen handelen, het handelen van collega’s en de kwaliteit van de hulp die je samen na streeft en je 

verbetert je vakmanschap.  

We zoeken naar nieuwe manieren om kinderen ‘tools for life’  te geven. Daarmee versterken we de 

kracht van het kind van binnenuit, zijn of haar omgeving en het vermogen om hulp te zoeken. In  

2018 voeren we dit in als een nieuw collectief moment. 

 

Onze prestatie-indicatoren 

 

Indicator	 Zegt	iets	over:		 Begroting	2018	

Aantal	contactmomenten	JGZ	in	het	
basistakenpakket	 Bereik	diensten	JGZ	

0-4	jaar:	36733	
contactmomenten	
4-19	jaar:	23447	
contactmomenten	
	
Er	zijn	119.868	
kinderen	in	zorg	
tussen	0-19	jaar	
Aantal	kinderen	
gezien: 47.333	

%	kinderen	bereikt	op	contactmomenten	
aangeboden	in	het	basistakenpakket	
(volgens	de	IGZ-norm)	 Bereik	diensten	JGZ	

1	jaar:	97	%	
3	jaar:	97	%	
5/6	jaar:	89	%	
10/11	jaar:	87	%	
13/14	jaar:	87	%	

Aantal	kinderen	gezien	uit	bijzondere	
groepen	 Bereik	van	kinderen	in	risicosituaties	

Kind	met:		
vluchtelingen-
status:	373	
ouder	LVB:	47	
ouder	met	
psychiatrische	
problematiek:	164	
ouder	met		
verslavingsproble-
matiek:		31	
wonend	in	
safehouse:	1	
op	camping:	89	
op	schip:22	

Aantal	indicatieconsulten	en	huisbezoeken	
Inzicht	in	extra	acties	voor	kinderen	in	mogelijk	
kwetsbare	gezinnen	

Indicatieconsult		
0-4:	4482	
Huisbezoek	0-4:	
472	
Indicatieconsult		
4-19: 16362	
Huisbezoek	4-19:	
496	

Aantal	verwezen	kinderen	naar	een	externe	
organisatie	t.o.v.	totaal	aantal	kinderen	
gezien	door	JGZ	 Succesvolle	doorgeleiding	door	JGZ	

0-4	jaar:	2635	
4-19	jaar:	7836	
22,12%	van	de	
kinderen	die	zijn	
gezien	

%	niet	verschenen	zonder	bericht	(no-
show)	 Bereik	van	JGZ-diensten	

Screenings		
0-4	jaar:	<10%	
Screenings		
4-19	jaar:	<10%	
Indicatiecontacten	
0-4	jaar:	<7%	
Indicatiecontacten	
4-19	jaar:	25%	
	

%	leerlingen	van	12	tot	18	jaar	waar	M@zl		
acties	op	zijn	uitgevoerd/	%	jongeren	12-18	
jaar	

Bereik	M@zl-interventie	en	het	voorkomen	van	
schoolverzuim	 1,5%	

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

 

 
  

 

ONZE PRESTATIE-INDICATORENondersteuning aan om gezondheidsproblemen te voorkomen. In onze regio werken drie uitvoeringsor-

ganisaties JGZ: Careyn, TWB en GGD. De samenwerking komt tot uitdrukking in integrale teams die het 

basispakket gezamenlijk en integraal 0-18 jaar uitvoeren.

DE FOCUS OP KWETSBARE KINDEREN
Het basispakket brengt in 2018 de zorg voor alle kinderen goed in beeld, maar de focus ligt expliciet 

op de zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Van de outreachende interventies voor deze groep 

moeten in 2018 de eerste resultaten zichtbaar zijn. In 2018 zou het beeld moeten zijn dat de JGZ 

veel meer naast ouders komt te staan in plaats van voor ouders. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen 

voor’. De ervaring van de laatste jaren leert dat stress of onveiligheid (bijvoorbeeld in het geval van 

kindermishandeling) gedurende de eerste levensjaren een kind ‘programmeert’. Deze factor blijft vaak 

onderbelicht bij het ontstaan van ziekte op latere leeftijd. Dit geldt niet voor iedereen, maar wel voor 

wie kwetsbaar is. En daar richten we onze interventies op.

VAKMANSCHAP EN PROFESSIONALITEIT
Alle professionals van de GGD worden opgeleid om het nieuwe Basispakket uit te voeren. Zij werken 

met de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, en dus ook van draagkracht) als 

middel om het gesprek met ouders en jongere (12+) vorm te geven. 

We werken in 2018 Evidence-based Practice = Samen lerend doen wat werkt. In de jeugdgezondheids-

zorg willen we kinderen en gezinnen zo goed mogelijk helpen met het beste resultaat. Het principe is 

dat de professional continu leert uit drie bronnen van kennis: ervaringen en wensen van cliënten, eigen 

werkervaringen en kennis uit onderzoek. Op elk van deze bronnen bouwt de professional voort op de 

collectieve kennis die er in en voor de sector is. Door reflectie, aanpassing waar nodig, het zoeken van 

alternatieven voor dingen die niet werken, verbetert de professional eigen handelen, het handelen van 

collega’s en de kwaliteit van de hulp die je samen nastreeft: je verbetert je vakmanschap. 

We zoeken naar nieuwe manieren om kinderen ‘tools for life’  te geven. Daarmee versterken we de 

kracht van het kind van binnenuit, zijn of haar omgeving en het vermogen om hulp te zoeken. In 2018 

voeren we dit in als een nieuw collectief moment.
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WAT GAAT HET KOSTEN?

De ervaring van de laatste jaren leert dat stress of onveiligheid (bijvoorbeeld in het geval van 

kindermishandeling) gedurende de eerste levensjaren een kind ‘programmeert’. Deze factor blijft vaak 

onderbelicht bij het ontstaan van ziekte op latere leeftijd. Dit geldt niet voor iedereen, maar wel voor 

wie kwetsbaar is. En daar richten we onze interventies op. 

 

Vakmansschap en professionaliteit 

Alle professionals van de GGD WB opgeleid om het nieuwe Basispakket uit te voeren. Zij werken met 

de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, en dus ook van draagkracht) is een 

middel om het gesprek met ouders en jongere (12+) vorm te geven.  

 

We werken in 2018 Evidence-based Practice = Samen lerend doen wat werkt. In de 

jeugdgezondheidszorg willen we kinderen en gezinnen zo goed mogelijk helpen met het beste 

resultaat. Het principe is dat de professional continu leert uit drie bronnen van kennis: ervaringen en 

wensen van cliënten, eigen werkervaringen en kennis uit onderzoek. Op elk van deze bronnen bouwt 

de professional voort op de collectieve kennis die er in en voor de sector is. Door refelectie, 

aanpassing waar nodig, alternatieven te zoeken voor dingen die niet werken, verbetert de professional 

eigen handelen, het handelen van collega’s en de kwaliteit van de hulp die je samen na streeft en je 

verbetert je vakmanschap.  

We zoeken naar nieuwe manieren om kinderen ‘tools for life’  te geven. Daarmee versterken we de 

kracht van het kind van binnenuit, zijn of haar omgeving en het vermogen om hulp te zoeken. In  

2018 voeren we dit in als een nieuw collectief moment. 

 

Onze prestatie-indicatoren 

 

Indicator	 Zegt	iets	over:		 Begroting	2018	

Aantal	contactmomenten	JGZ	in	het	
basistakenpakket	 Bereik	diensten	JGZ	

0-4	jaar:	36733	
contactmomenten	
4-19	jaar:	23447	
contactmomenten	
	
Er	zijn	119.868	
kinderen	in	zorg	
tussen	0-19	jaar	
Aantal	kinderen	
gezien: 47.333	

%	kinderen	bereikt	op	contactmomenten	
aangeboden	in	het	basistakenpakket	
(volgens	de	IGZ-norm)	 Bereik	diensten	JGZ	

1	jaar:	97	%	
3	jaar:	97	%	
5/6	jaar:	89	%	
10/11	jaar:	87	%	
13/14	jaar:	87	%	

Aantal	kinderen	gezien	uit	bijzondere	
groepen	 Bereik	van	kinderen	in	risicosituaties	

Kind	met:		
vluchtelingen-
status:	373	
ouder	LVB:	47	
ouder	met	
psychiatrische	
problematiek:	164	
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0-4:	4482	
Huisbezoek	0-4:	
472	
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Huisbezoek	4-19:	
496	
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organisatie	t.o.v.	totaal	aantal	kinderen	
gezien	door	JGZ	 Succesvolle	doorgeleiding	door	JGZ	

0-4	jaar:	2635	
4-19	jaar:	7836	
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5. GEZONDERE ORGANISATIE

Wij willen zelfbewuste medewerkers die hun talent kennen, dat optimaal benutten en nadenken 

over hun toegevoegde waarde voor de publieke gezondheid. Wij willen maximaal gebruik maken 

van elkaars kennis. Wij willen digitaal vaardige medewerkers die gemakkelijk social media gebrui-

ken. Wij willen veilig werken voor klanten en medewerkers. Wij willen een lagere kostprijs en een 

betere verhouding tussen direct en indirect personeel.

We hanteren de volgende doelen:

1. Meer aandacht voor de focus, doelgerichtheid en slagvaardigheid die nodig zijn om onze 

ambities waar te maken. 

2. We gaan aan de slag met de resultaten van het medewerkers onderzoek  dat in 2017 

wordt uitgevoerd.

3. Doorontwikkelen van onze bedrijfsvoering om vanuit de ondersteunende disciplines het 

primaire werkproces te kunnen ondersteunen binnen de gedachte van zelforganisatie.

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN? 
De geformuleerde ambities vragen naast inzet en kwaliteit vooral om betrokkenheid van onze 

medewerkers en om het nemen van verantwoordelijkheid. Dat stelt hen in staat om nog beter aan 

te sluiten bij wat er ‘buiten’ gebeurt. Bij de samenleving die van burgers eigen regie en zelfred-

zaamheid vraagt. Daar leveren onze medewerkers een belangrijke bijdrage aan. En zelf maken zij 

daarvoor dezelfde beweging. Ze voeren eigen regie op hun werk en zijn verantwoordelijk voor het 

resultaat van hun werkzaamheden. Met onze zelforganiserende teams zijn verantwoordelijkhe-

den en betrokkenheid tot diep in onze organisatie geborgd. De teams staan zelf aan het roer en 

signaleren vanuit hun werk op kinderdagverblijven, in consultatiebureaus en bij gemeenten wat 

er speelt en waar zij gericht iets mee moeten doen. Samen met andere teams binnen de GGD en 

samen met anderen in het veld. 



Doorontwikkelen van de organisatie betekent zowel iets voor de bedrijfsvoeringsfunctie zelf als vanuit 

organisatorisch oogpunt: we hebben een inrichting nodig die eigen regie en verantwoordelijkheid 

als uitgangspunt heeft, terwijl verbinding met andere disciplines wordt geborgd om meer integraal 

te kunnen adviseren en ondersteunen. We willen een transitie in de manier van werken, waarbij een 

vraagstuk niet vanuit het perspectief van een vakmatige bedrijfsvoeringsdisciplines wordt benaderd, 

maar vanuit het perspectief van het primair proces.

Daarnaast betekent dit iets voor de bedrijfsvoeringsfuncties vanuit vakinhoudelijk perspectief. De vak-

matige kennis, advisering en ondersteuning zullen moeten worden aangebracht binnen het perspectief 

van zelforganisatie. Alles omvattende regels en procedures worden in deze beweging steeds verder 

vervangen door principes, overtuigingen en richtsnoeren. Voor de mate van toepassing en verantwoor-

ding gaan we meer werken volgens het (omgedraaide) principe van  ‘explain en comply’: we motiveren 

waarom en hoe we iets toepassen, binnen de kaders van de bedrijfsvoering.

BELEIDSBEGROTING  2018

02 Ambities      Beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant

21

WAT GAAT HET KOSTEN?

vervangen door principes, overtuigingen en richtsnoeren. Voor de mate van toepassing en 

verantwoording gaan we meer werken volgens het (omgedraaide) principe van  'explain en comply': 

we motiveren waarom en hoe we iets toepassen, binnen de kaders van de bedrijfsvoering. 
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6. MODERNE DIENSTVERLENING EN GEZONDHEIDSINFORMATIE

Wij willen moderne en eigentijdse dienstverlening die aansluit op de behoeften van de klant en optimaal 

gebruik maakt van digitale mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van de klant. Wij willen voorop 

lopen in een datagedreven publieke gezondheid. Wij willen tevreden klanten over onze dienstverlening.

We hanteren de volgende doelen:

1. Onze dienstverlening is boven alles persoonlijk, maximaal digitaal en meer online.

2. We maken onze (gezondheids)informatiepositie toekomstbestendiger. 

3. We willen de behoeften van burgers beter in beeld krijgen om als GGD waarde toe te voegen ten 

behoeve van publieke gezondheid. Ook hier ligt de focus op kwetsbare burgers.  

WAT GAAN WE DOEN OM DIT WAAR TE MAKEN?
In onze dienstverlening kiezen we voor een persoonlijke benadering en sluiten we bovendien aan bij 

veranderende communicatiebehoeften en -gewoonten. Maar liefst 90% van de Nederlandse bevolking is 

dagelijks online, dus is het belangrijk om je dienstverlening ook te digitaliseren. Goede voorbeelden zoals 

‘Mijn Kind in Beeld’ en ‘jouwggd.nl’ worden geoptimaliseerd en zetten de toon als het gaat om de online 

aanwezigheid van de GGD. De techniek is ondersteunend aan het verder verbeteren van onze persoonlijke 

communicatie. 

DATA EFFECTIEF INZETTEN
Voor onze gemeenten is het van belang dat onze data up-to-date en effectief bruikbaar zijn. Dus moet in 

het verlengde daarvan onze informatiepositie op orde zijn. Een goed voorbeeld van belangrijke informatie 

voor gemeenten is de gezondheidsmonitor. Maar de response op de monitor loopt terug en er zijn meer 

partijen die gegevens verzamelen over gezondheid. We kunnen op dit terrein dus niet stilstaan. De afgelo-

pen twee jaar hebben we ervaring opgedaan met data science. De resultaten hiervan passen we in 2018 

toe in onderzoeksmethoden en in het aanwenden van onderzoeksgegevens om burgers bewuster te ma-

ken van hun gezondheid en wellicht te interveniëren. Kortom, we zetten effectief data in ten behoeve van 

de publieke gezondheid en nemen ook op die manier onze verantwoordelijkheid naar de samenleving. We 

werken hierbij samen met diverse gemeenten, die ook nadenken over het effectief inzetten van hun data. 

En we werken samen met Tranzo, Tilburg University, het Amphia en zorginstellingen als Surplus en Zorro.



Voor het financieel kader van 2018 gaan we uit van 2017. Binnen dat kader hebben we de over-

head verminderd ten behoeve van het primair proces. De aanvullende beleidsmatige en autonome 

ontwikkelingen zijn separaat opgenomen. Zie hiervoor de tabel hieronder inclusief toelichting.
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3. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE 

 

Voor het financieel kader van 2018 gaan we uit van 2017. Binnen dat kader hebben we de overhead 

verminderd ten behoeve van het primair proces. De aanvullende beleidsmatige en autonome 

ontwikkelingen zijn separaat opgenomen. Zie hiervoor de tabel hieronder inclusief toelichting. 

 

 

 

 

 

Toelichting beleidsmatige intensiveringsvoorstellen 

De bedragen geven de vertaling aan van de impuls voor infectieziektebestrijding. Zie verder ambitie 

2.1 en ambitie 2.2. 

Toelichting technische begrotingsvoorstellen 

Per 1 januari 2018 wordt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

gedecentraliseerd naar de gemeenten en opgenomen in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). De 

gemeenten worden opdrachtgever voor uitvoering van het RVP. Door het ministerie is een voorstel 
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Toelichting beleidsmatige intensiveringsvoorstellen 

De bedragen geven de vertaling aan van de impuls voor infectieziektebestrijding. Zie verder ambitie 

2.1 en ambitie 2.2. 

Toelichting technische begrotingsvoorstellen 

Per 1 januari 2018 wordt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

gedecentraliseerd naar de gemeenten en opgenomen in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). De 

gemeenten worden opdrachtgever voor uitvoering van het RVP. Door het ministerie is een voorstel 



TOELICHTING BELEIDSMATIGE INTENSIVERINGSVOORSTELLEN
De bedragen geven de vertaling aan van de impuls voor infectieziektebestrijding. Zie verder ambitie 1 

en ambitie 2.

TOELICHTING TECHNISCHE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Per 1 januari 2018 wordt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

gedecentraliseerd naar de gemeenten en opgenomen in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). De 

gemeenten worden opdrachtgever voor uitvoering van het RVP. Door het ministerie is een voorstel ge-

daan ter overheveling van de budgetten van het RIVM naar de gemeenten. Met dit macrobudget is in 

deze begroting rekening gehouden. Definitieve bedragen worden in de meicirculaire bekend en worden 

indien mogelijker nog meegenomen in de begroting. Als dit niet mogelijk is, wordt een begrotings-

wijziging voorbereid. De berekening is gemaakt voor de jongeren in ons werkgebied die onder onze 

uitvoeringsverantwoordelijkheid vallen. De jongeren die onder de uitvoeringsverantwoordelijkheid van 

Careyn en TWB vallen, zijn niet meegenomen. Met deze organisaties moeten de betreffende gemeenten 

zelf afspraken maken. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Voor het financieel kader voor de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen komt de indexering uit 

op 1,38%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de afspraak dat bij de overgang van de jeugd-

gezondheidszorg 0- tot 4- jarigen (van Thebe) naar de GGD, de medewerkers in een stichting komen en 

onder het CAO VVT vallen. In 2017 vindt een evaluatie plaats van de jeugdgezondheidszorg en moet 

het Algemeen Bestuur volgens afspraak nog besluiten waar de medewerkers in dienst komen. Indien het  

Algemeen Bestuur besluit dat de medewerkers per 1 januari 2018 in dienst komen van GGD West-Bra-
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gedaan ter overheveling van de budgetten van het RIVM naar de gemeenten. Met dit macrobudget is 

in deze begroting rekening gehouden. Definitieve bedragen worden in de meicirculaire bekend en 

worden indien mogelijker nog meegenomen in de begroting. Als dit niet mogelijk is, wordt een 

begrotingswijziging voorbereid. De berekening is gemaakt voor de jongeren in ons werkgebied die 

onder onze uitvoeringsverantwoordelijkheid vallen. De jongeren die onder de 

uitvoeringsverantwoordelijkheid van Careyn en TWB vallen, zijn niet meegenomen. Met deze 

organisaties moeten de betreffende gemeenten zelf afspraken maken.  

 

 

  Indexeringsvoorstel 
GGD 

Index 
2018 

          

Loonindexering 2016 2,39% 65,00% 1,55%   

Prijsindexering 2016 0,50% 35,00% 0,18%   

Gewogen indexering 2016     1,73%   

Indexering 2016 bij begroting 2017     1,49%   

Correctie indexering 2016       0,24% 

          

Loonindexering 2017 3,70% 65,00% 2,41%   

Prijsindexering 2017       0,90% 35,00% 0,32%   

Gewogen indexering 2017     2,73%   

Indexering 2017 bij begroting 2017     1,85%   

Correctie indexering 2017       0,88% 

          

Loonindexering 2018 1,00% 66,00% 0,66%   

Prijsindexering 2018 0,90% 34,00% 0,31%   

Gewogen indexering 2018     0,97%   

          

Indexering 2018       0,97% 

          

          

Voorstel indexering 2018       2,09% 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Voor het financieel kader voor de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen komt de indexering uit 

op 1,38%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de afspraak dat bij de overgang van de 

jeugdgezondheidszorg 0- tot 4- jarigen (van Thebe) naar de GGD, de medewerkers in een stichting 

komen en onder het CAO VVT vallen. In 2017 vindt een evaluatie plaats van de jeugdgezondheidszorg 

en moet het Algemeen Bestuur volgens afspraak nog besluiten waar de medewerkers in dienst komen. 

Indien het Algemeen Bestuur besluit dat de medewerkers per 1 januari 2018 in dienst komen van 



bant, zal dit als gevolg van de verandering van cao een gevolg hebben voor de indexering van de 

financiering van de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen. Indien nodig wordt hiervoor een aparte 

begrotingswijziging ingediend. 

Met ingang van 1 januari 2015 is het basispakket JGZ vastgesteld als een uitwerking van de Wet publie-

ke gezondheid. Dit heeft geleid tot een verschuiving van producten vanuit het basispakket JGZ naar het 

pluspakket. Bestuurlijk is afgesproken dat 2017 een budgetneutraal jaar is. Besluitvorming in 2017 zal 

leiden tot een verschuiving in de gemeentelijke bijdragen.
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GGD West-Brabant, zal dit als gevolg van de verandering van cao een gevolg hebben voor de 

indexering van de financiering van de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen. Indien nodig wordt 

hiervoor een aparte begrotingswijziging ingediend.  

 

Met ingang van 1 januari 2015 is het basispakket JGZ vastgesteld als een uitwerking van de Wet 

publieke gezondheid. Dit heeft geleid tot een verschuiving van producten vanuit het basispakket JGZ 

naar het pluspakket. Bestuurlijk is afgesproken dat 2017 een budgetneutraal jaar is. Besluitvorming in 

2017 zal leiden tot een verschuiving in de gemeentelijke bijdragen. 

 

 

 

Indexering 

Conform de gebruikelijke systematiek is voor 2018 de indexering berekend middels een actualisatie 

over de twee voorliggende jaren en een eerste inschatting voor 2018. Deze benadering geeft een 

meer dempende werking aan ontwikkelingen van de indexering en zorgt ervoor dat te hoog of te laag 

ingeschatte indexeringen niet structureel worden.  

INDEXERING
Conform de gebruikelijke systematiek is voor 2018 de indexering berekend middels een actualisatie 

over de twee voorliggende jaren en een eerste inschatting voor 2018. Deze benadering geeft een meer  

dempende werking aan ontwikkelingen van de indexering en zorgt ervoor dat te hoog of te laag  

ingeschatte indexeringen niet structureel worden. 

Tot slot: overzicht kosten per gemeente

 

Tot slot: overzicht kosten per gemeente 

 

 

 



In dit hoofdstuk zetten we de verschillende samenwerkingsverbanden op een rij, waarin de GGD 

participeert dan wel op enigerlei wijze een werkrelatie mee onderhoudt. Per samenwerkingsverband 

schetsen we de inhoud en doelen van de werkrelatie en de belangrijkste kostenaspecten.

1. STICHTING JEUGDGEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT
Het bestuur van de GGD West-Brabant heeft in 2014 besloten om de deelnemende gemeenten aan 

te bieden de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen uit te voeren. Het betreft de gemeenten die 

tot dat moment deze dienstverlening hadden afgenomen van Thebe JGZ. Daarbij besloot het be-

stuur tevens om het werkgeverschap van de medewerkers van Thebe JGZ over te nemen en tijdelijk 

onder te brengen in een stichting. De reden hiervoor ligt op bestuurlijk vlak. Het gegeven dat niet 

alle West-Brabantse gemeenten de JGZ onderbrengen bij de GGD en de veranderingen in het be-

stuurlijk krachtenveld vanwege de decentralisatie van de Jeugdzorg, maken een flexibele oplossing 

wenselijk. In 2017 wordt een evaluatie uitgevoerd, waarna over een definitieve inbedding van het 

werkgeverschap zal worden besloten.

Zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen van Stichting Jeugdgezondheidszorg West- 

Brabant zijn begin 2018 en eind 2018 nihil. 

2. STICHTING SOCIALE WIJKTEAMS OOSTERHOUT
De doelen van de stichting zijn: verheldering en toeleiding naar (specialistische) zorg en faciliteren 

van de netwerkorganisatie die er in Oosterhout komt. 

GGD West-Brabant participeert in de uitvoering, maar de financiële risico’s blijven binnen de stich-

ting. Dit is verder geborgd doordat de stichting een overeenkomst heeft gesloten met de gemeente 

Oosterhout met daarin onder andere een vrijwaring voor elke deelnemende instelling van de finan-

ciële en operationele risico’s van de uitvoering. 
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5. GHOR
GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en GGD West-Brabant hebben 

sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en 

West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst Kosten voor gemene rekening, met 

daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. 

De DPG West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken. De Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant legt in haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werk-

wijze van de GHOR volgt de systematiek van GGD West-Brabant. Daarmee is dit samenwerkingsverband 

onderdeel van deze begroting.

6. CJG BREDA
GGD West-Brabant maakt vanaf 2018, samen met zeven andere organisaties, deel uit van het CJG Breda. 

Het CJG Breda is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat sinds 2015 uitvoering 

geeft aan de vrij toegankelijke preventieve en jeugdhulptaken uit de Jeugdwet voor de gemeenten Breda, 

Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. 

Iedere partij neemt voor eigen risico en rekening deel aan het CJG Breda. Besluiten over onderlinge 

afspraken worden vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen samenwerkingsovereenkomst. De uit de 

partijen afkomstige individuele CJG-professionals én de leden van het programmateam zijn op grond van 

mandaatbesluiten bevoegd om namens de colleges van B&W van de drie gemeenten jeugdhulpbesluiten 

te nemen die vallen onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het CJG Breda wordt op basis van een subsidierelatie met de gemeente Breda gefinancierd. GGD 

West-Brabant vervult hierin de rol van penvoerder waarbij zij verantwoordelijk is voor de verdeling en 

verantwoording van de ontvangen subsidiegelden en voor het toezicht en de naleving van de (rand)voor-

waarden die worden gesteld in de subsidieverordening en subsidiebeschikking. Bovendien fungeert de 

penvoerder als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever en subsidieverstrekker, zijnde de gemeente 

Breda.
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3. HET SERVICE CENTRUM (HSC)
Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, 

de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland. De doelstelling luidt: het 

gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten zoals financiën, informatisering en automatise-

ring, Human Resources Services (HRS), kwaliteit en facilitaire zaken. Het Service Centrum is gevestigd 

in Tilburg. De samenwerking en de verdeling van kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst 

Kosten voor gemene rekening. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, 

waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. 

GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. 

Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke 

regelingen. Het eigen en vreemd vermogen van HSC is opgenomen binnen de jaarrekening van GGD 

Hart voor Brabant.

Op basis van de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’ komt in 2018 28,7% van de totale kosten 

van HSC voor rekening van GGD West-Brabant.

4. BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV)
Dit samenwerkingsverband is in 1994 opgericht door de GGD’en in Brabant en Zeeland. Ze hebben in 

dit bureau hun krachten gebundeld om op het gebied van gezondheid en milieu & veiligheid slagvaardig 

en efficiënt te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de gezondheids-, veiligheids- en milieu-

beleving van inwoners staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor 

de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Til-

burg. Per 1 januari 2016 heeft GGD Zeeland het samenwerkingsverband verlaten, daarbij is een regeling 

getroffen voor de afwikkeling van de frictiekosten.

De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwonertallen. 

GGD West-Brabant treedt op als penvoerder van dit samenwerkingsverband. De aansturing van het 

bureau GMV wordt gedaan door de directeur van GGD West-Brabant. Daarmee is dit samenwerkings-

verband onderdeel van deze begroting.



ONDERHOUD PAND
Om in onze werkzaamheden de vereiste kwaliteit te leveren, moeten we over adequate huisvesting 

beschikken en is het van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt 

mede samen met de aantrekkelijkheid van zowel de gebouwen zelf als hun omgeving. Voor de 

hoofdvestiging, en -indien van toepassing- ook voor de nevenlocaties, zijn of worden onderhouds-

contracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Wegens een grote verbouwing, 

die in 2017 zal plaatsvinden, zijn verschillende geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016 uit-

gesteld naar 2017 en 2018.

ONDERHOUDSCONTRACTEN
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales e.d.  

worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. 

In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen. 
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Dit hoofdstuk geeft additioneel inzicht in de treasuryfunctie (financiering) en inzicht in het risicopro-

fiel van de gekozen financieringsmix. 

Dit is een uitwerking van verslaggevingsvoorschriften in combinatie met kaders die in de Wet Fi-

nanciering decentrale overheden (Wet Fido) worden aangegeven voor de inrichting en uitvoering 

van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt op de pagina’s hierna nader ingegaan op 

de kasgeldlimiet- en renterisiconorm. Tevens worden de leningenpositie en het schatkistbankieren 

toegelicht.

06 Financiën      Beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant

06. FINANCIËN

BELEIDSBEGROTING  2018 29



KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheids- 

orgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de 

onderstaande tabel staat de positie van de GGD.

RENTERISICONORM 
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd 
van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer 
mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. 

In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en 

renterisiconorm.

Bovenstaande opstelling laat zien dat de vlottende schulden 

onder de kasgeldlimiet blijven.
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De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal 

overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald 

percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD. 

 

 
 

 

 

Uit bovenstaand opstelling laat zien, dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven. 

 

Renterisiconorm  

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een 

looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar 

niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.  

 

In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. 

 

 
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzicht van de renterisiconorm. 

 

Leningen overzicht 

Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag 

van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de 

inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode 

van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 

jaar).  

 

Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de 

renterisiconorm.
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VOORSCHRIFTEN O.B.V. HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING 
(BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN
Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit ‘vernieuwing Besluit, Begroting en 
Verantwoording (BBV)’ gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen en 
jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergoten, door in de wijze 
waarop cijfers en presentaties worden gepresenteerd, meer eenheid te brengen.
Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering 
opgesteld worden aan de hand van te voren vastgestelde en gedefinieerde taakvelden. Aan de 
afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de directe bijbehorende baten en lasten toegere-
kend. In het overzicht hiernaast is de begroting 2018 van de GGD West Brabant, ingedeeld naar de  
taakvelden, terug te vinden.

LENINGEN OVERZICHT
Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag 
van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de 
inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode 
van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 
jaar).
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Schatkistbankieren 

Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale 

overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de GGD haar overtollige liquide 

middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private 

partijen /banken onder kan brengen. De GGD is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren 

 

BBV-proof 

Toelichtingsparagraaf door controller..... HIER KOMT NOG EEN TEKSTALINEA! 

  Begroting 2018 

  Baten Lasten Saldo 

0.4   Overhead  423 7.097 -6.674 

0.10 Mutaties reserves  235 165 70 

0.9   Vennootschapsbelasting 0 50 -50 

0      Bestuur en ondersteuning 658 7.312 -6.654 
1.1   Crisisbeheersing en brandweer  2.853 2.526 327 

1.2   Openbare orde en veiligheid 259 226 33 

1      Veiligheid 3.112 2.752 360 
6.1   Samenkracht en burgerparticipatie  774 654 119 

6.5   Arbeidsparticipatie 72 56 16 

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO)  59 58 1 

6      Sociaal domein 904 768 136 
7.1   Volksgezondheid  30.570 24.412 6.157 

7      Volksgezondheid en milieu  30.570 24.412 6.157 
 

 

 

Voorschriften	o.b.v.	het	Besluit	Begroting	en	Verantwoording	(BBV),	voor	decentrale	overheden	

Het	Rijk	heeft	op	17	maart	2016	het	definitieve	wijzigingsbesluit	‘vernieuwing	Besluit,	Begroting	en	
Verantwoording	(BBV)’	gepubliceerd.	De	wijzigingen	beogen	de	toegankelijkheid	van	de	begrotingen	
en	jaarrekening	van	gemeenten,	provincies	en	gemeenschappelijke	regelingen	te	vergoten,	door	in	

de	wijze	waarop	cijfers	en	presentaties	worden	gepresenteerd,	meer	eenheid	te	brengen.	

Voorgeschreven	wordt	dat	de	ramingen	en	realisatiecijfers	in	het	kader	van	de	begrotingsuitvoering	
opgesteld	worden	aan	de	hand	van	te	voren	vastgestelde	en	gedefinieerde	taakvelden.	Aan	de	
afzonderlijke	taakvelden	worden	vervolgens	de	directe	bijbehorende	baten	en	lasten	toegerekend.		

In	het	onderstaande	overzicht	is	de	begroting	2018	van	de	GGD	West	Brabant	ingedeeld	naar	de	

taakvelden	terug	te	vinden.	

	

	

Specifiek	behandeling	van	indirecte	kosten	via	het	sub-taakveld	‘Overhead’	

Met	ingang	van	de	begroting	2017	schrijft	het	BBV	voor	dat	alle	indirecte	kosten	centraal	op	één	post	

worden	begroot,	het	sub-taakveld	0.4	‘Overhead’.	Op	deze	begrotingspost	zijn	ten	eerste	de	
materiele	kosten,	zoals	huisvestingslasten,	de	automatiseringslasten	en	diverse	materiele	
overheadlasten	(drukwerk,	catering,	etc.)	opgenomen.	Daarnaast	zijn	de	personele	lasten	

opgenomen	van	die	functies	die	op	grond	van	de	‘notitie	overhead’	van	de	commissie	BBV	worden	
gekwalificeerd	als	overhead.		
	

Het	centraal	begroten	van	de	kosten	van	overhead	betekent	dat	het	niet	langer	mogelijk	is	om	uit	de	
taakvelden	alle	kosten	voor	de	tarieven	af	te	leiden.	De	berekening	van	de	tarieven	moet	
extracomptabel	geschieden.	De	overhead	moet	daarbij	een	consistente	wijze	worden	toegerekend.	

De	overheadkosten	zullen	op	basis	van	FTE	over	de	taakvelden	(producten)	worden	toegerekend.	

SPECIFIEKE BEHANDELING VAN INDIRECTE KOSTEN VIA HET 
SUB-TAAKVELD ‘OVERHEAD’
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat alle indirecte kosten centraal op één post 
worden begroot, het sub-taakveld 0.4 ‘Overhead’. Op deze begrotingspost zijn ten eerste de materiële 
kosten, zoals huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (druk-
werk, catering, etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die op 
grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV worden gekwalificeerd als overhead. 

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de 
taakvelden alle kosten voor de tarieven af te leiden. De berekening van de tarieven moet extracomptabel 
geschieden. De overhead moet daarbij op een consistente wijze worden toegerekend. De overhead-
kosten zullen op basis van FTE over de taakvelden (producten) worden toegerekend.
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Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat 

in dat geval beleidsombuigingen en / of bezuinigingen noodzakelijk zijn. Daarnaast biedt een weerstandsver-

mogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook praktische ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op 

te vangen en indien nodig voor de toekomst een aangepast beleid in de eerstvolgende begroting te formuleren.

BELEID MET BETREKKING TOT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

Enerzijds:

a. De beschikbare weerstandcapaciteit. Ofwel de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan 

beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zijn de reserves en voorzieningen.

En anderzijds:

b. De benodigde weerstandscapaciteit. Ofwel alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen 

zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor onze financiële positie.

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Dit 

cijfer is samen met andere vermogenskengetallen opgenomen in tabel A op de volgende pagina. De beschikbare 

weerstandcapaciteit staat op de volgende pagina in tabel B. De benodigde weerstandscapaciteit is het uitvloeisel 

van de risicokwantificering en deze staat in tabel C.

Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal 

het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit 

nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, zijn de risico’s financieel 

vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief 

oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich 

tegelijkertijd of in maximale omvang zullen voordoen. 

Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen, wordt risicosimulatie toegepast die is gebaseerd op de 

Monte Carlo methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een risico en de financiële 

gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. Op basis van de risicosimulatie wordt berekend welk bedrag nodig 

is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met een waarschijnlijk-

heidspercentage van 90%. 



B. BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD.

A. KENGETALLEN
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van GGD 
West-Brabant.

Dat wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 90% het bedrag van zich in de praktijk manifeste-

rende risico’s niet hoger zal zijn dan het berekende bedrag voor de benodigde weerstandscapaciteit. 

Het percentage van 90% biedt relatief veel ‘zekerheid’ en vertegenwoordigt eveneens een statistisch 

omslagpunt. Dit percentage is binnen het gemeentelijk verslaggevingsstel gebruikelijk.
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Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risico-inventarisatie 

Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële 

gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die 

voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. De huidige risico-inventarisatie is gebaseerd 

op de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen en nogmaals besproken in het algemeen bestuur 

van 6 oktober 2016. 

Binnen de planning & control cyclus is het inventariseren van risico’s een continu proces en worden 

maatregelen getroffen bij financiële knelpunten. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de 

bestuursrapportages. Indien de GGD een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen 

opvangen, moeten de reserves worden aangesproken. 
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8. EXPLOITATIERESULTAAT 

 

 

 

Toelichting exploitatieresultaat: baten, lasten, resultaat 

 

Baten 



TOELICHTING EXPLOITATIERESULTAAT

BATEN
De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket stijgt ten opzichte van 2017 met € 1.197.000. 
Deze stijging doet zich voornamelijk voor door: 
• Indexering 2.09% (€ 250.000)
• Intensiveringen (€ 325.000)
• Verschuiving basis naar plus (- € 227.000)
• Rijksvaccinatie (€ 765.000)         

De gemeentelijke bijdrage voor de 0- tot 4-jarigen is ten opzichte van 2017 gedaald met €€111.000, 
voornamelijk door de verschuiving van basis naar plus (€ 88.000).
 
De overige gemeentelijke bijdrage voor 2018 is begroot op basis van de werkelijke kosten in 2016. Dit 
betreft de kosten BOPZ-online, die als voorschot in rekening worden gebracht bij de gemeenten en ach-
teraf op basis van de werkelijke kosten met de gemeenten worden afgerekend.

LASTEN 
De kosten van personeel van derden zijn € 1.525.000 hoger dan in de beleidsbegroting 2017. 
De kosten van personeel van derden zijn gebaseerd op de realisatie in 2016. 
De toevoeging voorzieningen is in 2018 gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan, waarin ook de 
consultatiebureaus zijn meegenomen. 
De kosten van Het Service Centrum worden in de begroting 2018 begroot op basis van de kosten- 
verdeelovereenkomst met GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- 
en Oost-Gelderland. De te betalen kosten 2018 zijn geschat op € 2.735.000.
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De overige gemeentelijke bijdrage voor 2018 is begroot op basis van de werkelijke kosten in 2016. Dit 

betreft de kosten BOPZ-online, die als voorschot in rekening worden gebracht bij de gemeenten en 

achteraf op basis van de werkelijke kosten met de gemeenten worden afgerekend. 

 

Lasten  

De kosten van personeel van derden zijn € 1.525.000 hoger dan in de beleidsbegroting 2017.  

De kosten van personeel van derden zijn gebaseerd op de realisatie in 2016.  

De toevoeging voorzieningen is in 2018 gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan, waarin ook de 

consultatiebureaus zijn meegenomen.  

De kosten van Het Service Centrum worden in de begroting 2018 begroot op basis van de 

kostenverdeelovereenkomst met GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD 

Noord- en Oost-Gelderland. De te betalen kosten 2018 zijn geschat op € 2.735.000. 

 

Resultaat 

 Beleids- Beleids- Beleids Verschil 

 begroting begroting begrotin
g 

 

 2018 2017 2016  

Totaal saldo van baten en lasten -600 -368 -356 -232 

Financieel resultaat 150 149 155 1 

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN UIT 
GEWONE BEDRIJFSVOERING 

-450 -219 -201 -274 

Onttrekking	bestemmingsreserves	 450	 219	 201	 231	

RESULTAAT 0 0 0 -43 
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DE INVESTERINGSBEGROTING 2018 BEDRAAGT:
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9. INVESTERINGSBEGROTING 2018 

 

De investeringsbegroting 2018 bedraagt: 

	(in	duizenden	euro's)	

Omschrijving	 Beleids-
begroting	
2018	

Beleids-
begroting	
2017	

Bouwkosten/	Verbouwingen	 407	 0	
Bedrijfsauto	 53	 138	
Inventaris	 652	 14	
Telefooninstallatie	 0	 0	
Apparatuur/	programmatuur	 17	 191	
Medische	inventaris	 2	 18	

Totaal	investeringen	 1.131	 361	
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11. BIJLAGE
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1. STAAT VASTE ACTIVA

 

11. BIJLAGE 

 

1. Staat vaste activa 

 

 

 

2. Staat van reserves en voorzieningen 



2. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
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3. Bijdrage deelnemende gemeenten basispakket en plus 

De in het basispakket opgenomen diensten/producten van de GGD zijn de vertaling van een wettelijke 

verplichting (Wet Publieke Gezondheid), ofwel voor uw gemeente zelf (lokaal accent) ofwel voor alle 

gemeenten van West-Brabant (bijv. project Think before You Drink). Deze diensten/producten zitten 

in het basispakket, dat wordt betaald uit de inwonersbijdragen van de gemeenten. Ten slotte kan er 

worden gekozen voor plustaken, daar moet extra voor worden betaald. In de tabel ziet u hoe dit er 

voor uw gemeente uitziet. 

 

Het overzicht van de diensten/producten uit het basispakket ziet er als volgt uit: 

Infectieziektenbestrijding 

• Algemene infectieziektebestrijding 

• Preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen  

• Tuberculosebestrijding 

 

Jeugd en gezin 

• Vaccinaties van jongeren en jeugdigen  

• Preventieve gezondheidsonderzoeken  

• Gericht preventief gezondheidsonderzoek  

• Monitoring op basis van dossiers  

• Gezondheidsinformatie aan jeugdigen en ouders  

• Zorgnetwerken en zorgstructuren rondom jeugd en jongeren  

 

Monitoring publieke gezondheid / lokaal gezondheidsbeleid 

3. BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISPAKKET EN PLUS
De in het basispakket opgenomen diensten/producten van de GGD zijn de vertaling van een wettelijke 
verplichting (Wet Publieke Gezondheid), ofwel voor uw gemeente zelf (lokaal accent) ofwel voor alle 
gemeenten van West-Brabant (bijv. project Think before You Drink). Deze diensten/producten zitten in 
het basispakket, dat wordt betaald uit de inwonersbijdragen van de gemeenten. Ten slotte kan er worden 
gekozen voor plustaken, daar moet extra voor worden betaald. In de tabel op pagina 41 ziet u hoe dit 
er voor uw gemeente uitziet.



Het overzicht van de diensten/producten uit het basispakket ziet er als volgt uit:

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
• Algemene infectieziektebestrijding
• Preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen 
• Tuberculosebestrijding

JEUGD EN GEZIN
• Vaccinaties van jongeren en jeugdigen 
• Preventieve gezondheidsonderzoeken 
• Gericht preventief gezondheidsonderzoek 
• Monitoring op basis van dossiers 
• Gezondheidsinformatie aan jeugdigen en ouders 
• Zorgnetwerken en zorgstructuren rondom jeugd en jongeren 

MONITORING PUBLIEKE GEZONDHEID / 
LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID
• Epidemiologisch onderzoek en advies bevolking
• Integrale beleidsadvisering 
• Think before You Drink 

PUBLIEKSINFORMATIE EN COMMUNICATIE
• Publieksinformatie en documentatie

GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING
• Preventieprogramma’s 
• Medische milieukunde 
• Technische hygiënezorg 
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KWETSBARE GROEPEN
• Psychosociale hulpverlening bij gebeurtenissen met kans op maatschappelijke onrust  
• Meldpunt Zorg en overlast
• Deelname lokale casuïstiekoverleggen openbare geestelijke gezondheidszorg 

FORENSISCHE GENEESKUNDE
• Lijkschouwen 
• 24-uurs bereikbaarheid
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BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTE
beleidsbegroting 2018

• Epidemiologisch onderzoek en advies bevolking 

• Integrale beleidsadvisering  

• Think before You Drink  

 

Publieksinformatie en communicatie 

• Publieksinformatie en documentatie 

 

Gezonde en veilige leefomgeving 

• Preventieprogramma’s  

• Medische milieukunde  

• Technische hygiënezorg  

 

Kwetsbare groepen 

• Psychosociale hulpverlening bij gebeurtenissen met kans op maatschappelijke onrust   

• Meldpunt Zorg en overlast 

• Deelname lokale casuïstiekoverleggen openbare geestelijke gezondheidszorg  

 

Forensische geneeskunde 

• Lijkschouwen  
• 24-uurs bereikbaarheid 

 

 

 

 



4. INDICATOREN
Voor de ontwikkeling van de beleidsindicatoren 2018 is gestart met een inventarisatie van bestaande 
indicatoren op basis van de beleidsbegroting 2017, een benchmark indicatoren en de IGZ-indicatoren. 
Voor JGZ is gebruikt gemaakt van de lijst van indicatoren, die is samengesteld door de ambtelijke werk-
groep indicatoren JGZ in het kader van het nieuwe basistakenpakket. Hieruit is een keuze gemaakt die 
is voorgelegd aan het MT GGD en aan de ambtelijke werkgroep. Vervolgens is over deze indicatoren 
gesproken met de portefeuillehouders kwaliteit van de zelforganiserende teams binnen de GGD. Verschil-
lende teams hebben hierop voorstellen voor aanpassingen gedaan die in overleg met het MT GGD en de 
ambtelijke werkgroep zijn doorgevoerd. 

De opgenomen lijst van indicatoren bevat die indicatoren waarover in de jaarrekening gerapporteerd 
gaat worden. De lijst vormt het startpunt voor een toelichtend gesprek over die punten waarover ge-
meenten vragen hebben.

In de komende maanden zal nog een aantal vervolgstappen worden gezet. Daarbij wordt een aantal 
aandachtspunten afkomstig uit het AOV meegenomen. 

1. Uitwerking indicatoren
In de periode april t/m juli 2017 worden de indicatoren verder uitgewerkt in de zelforganiserende teams. 
Dit betekent dat de definities voor indicatoren per productgroep waar nodig verder worden aangescherpt 
en de methodiek en berekening worden vastgelegd
Aandachtspunten hierbij zijn:
• Over de indicatoren van twee producten is nog geen besluit genomen: intensivering netwerken van

het team infectieziekten en medische screening dak- en thuislozen. In samenwerking met de betref-
fende teams wordt een voorstel gedaan voor indicatoren voor de evaluatie van deze producten. Deze 
indicatoren zijn gearceerd. 

• Een aantal teams, waaronder Onderzoek en het team GVL (Preventieprogramma’s), voert projecten 
uit die worden gefinancierd vanuit het basistakenpakket en vanuit 3e geldstromen. Het verzoek is om 
(indien mogelijk) bij de indicatoren in de jaarrekening onderscheid te maken tussen de geldstromen. 

• Binnen het team OGGZ wordt nauw samengewerkt met andere zorgpartijen in regionale overleg-
structuren. Het verzoek is om de mogelijkheden te verkennen om cliënttrajecten in beeld te brengen.

• De klanttevredenheidscore is gebaseerd op een 5-puntschaal.
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2. Ontwikkeling lokale onderlegger
De huidige lijst indicatoren geeft een grove dwarsdoorsnede van de werkzaamheden van de verschillen-
de GGD-productgroepen op regioniveau. Hierbij wordt een korte beschrijving van de werkzaamheden 
gegeven. Indien er voor gekozen zou worden om meer indicatoren te presenteren, wordt de lijst onover-
zichtelijk groot. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan verdiepende gemeentelijke informatie wil 
de GGD in het tweede kwartaal een voorstel doen voor een lokale onderlegger. Deze onderlegger zal de 
lokale invulling van de indicatoren laten zien en aanvullende informatie bevatten over JGZ naar voor-
beeld van de indicatoren die benoemd zijn in de werkgroep JGZ voor het nieuwe basistakenpakket Jeugd.
Aanvullende aandachtspunten hierbij zijn:
• Gemeenten zijn vanaf 2018 ook verantwoordelijk voor de RVP-vaccinaties. Wat kan hier op lokaal 

en regionaal niveau inzichtelijk worden gemaakt?
• Lokale cijfers gaan over jeugdigen die woonachtig zijn in de desbetreffende gemeente en niet 

over jeugdigen die in die gemeenten naar school gaan.
• Inzicht in de lokale jeugdnetwerken waar JGZ-medewerkers aan deelnemen in het kader van 

Lokaal Verbinden.
• Evaluatie van het maatwerk van team GVL vindt al plaats via regulier overleg. Wellicht kan dit deels 

in de lokale onderlegger worden meegenomen of kan daar vanuit de onderlegger naar worden  
verwezen.

• Think Before You Drink wordt in 2017 apart regionaal geëvalueerd. Lokale evaluatie verloopt
via het maatwerk.

• Veel (kleinere) gemeenten hebben te maken met (OGGZ) problematiek op campings. Mogelijk 
moeten we een indicator over het aantal casussen op campings opnemen in de in lokale onderlegger. 

EINDDOEL
GGD West-Brabant is continue in ontwikkeling en de indicatoren over de resultaten van de GGD zijn 
dat dus ook. De huidige lijst is ontwikkeld op basis van de beleidsbegroting van 2017 en zal zich in de 
toekomst verder ontwikkelen. Het doel is om uiteindelijk tot een lijst van indicatoren te komen voor de 
GGD-productgroepen die meer gerelateerd zijn aan outcome en klantervaring. Hieraan wordt met de 
zelforganiserende teams gewerkt in afstemming met het AOV en MT. 
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Toelichting op lijst indicatoren
• De indicatoren staan per ambitie gegroepeerd.
• De aanduiding ‘begroting 2018’ geeft de verwachte omvang of % voor 2018 aan. 

Dit is nog niet voor alle productgroepen ingevuld.
• Twee indicatoren zijn gearceerd. Van deze indicatoren is nog niet duidelijk of deze projecten 

zullen doorgaan in 2018, afhankelijk van besluitvorming AB 6 juli 2017.
• Voor de teams beleidsadvies en preventieprogramma’s is een beschrijving toegevoegd van gezondheid 

gerelateerde themanetwerken waaraan zij deelnemen, omdat dit een groot deel van hun werk beslaat 
zonder dat er directe producten en resultaten uit voortkomen.

5. BELEIDSBEGROTING 2017-BELEIDSBEGROTING 2018

1. Verschil tussen bijdrage in Kadernota 2017 en Beleidsbegroting 2017 

wordt veroorzaakt door wijziging bijdrage per inwoner obv indexering 
  

Verschil (excl. 0-4 jarigen)  
Tarief kadernota 18,58 
Tarief beleidsbegroting 18,73 
Verschil in tarief 0,15 
  
Inwonersaantal 696.356 
  
Totaal verschil 104.453 
  
Verschil 0-4 jarigen  
Verschil tarief -7.449 
  
Maatwerk kadernota 2017 231.787 
Maatwerk Beleidsbegroting 2017 151.004 
Verschil Maatwerk -80.783 
  
Totaal verschil Kadernota 2017 en beleidsbegroting 2017 
 16.221 

2. Tussen de Begroting 2017 en de Kadernota 2018 ontstaat het verschil door 

verschuiving van basis naar plustaken

Correctie basis naar Plus (4-19 jarigen)
Correctie basis naar Plus (0-4 Jarigen)
Correctie Geertruidenberg
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3. Verschil tussen Gemeentelijke bijdrage 2017 en Gemeentelijke 

bijdrage 2018 

Gem bijdrage voorgaandjaar 314.000
Indexering 22.000
Rijkvaccinatieprogramma 765.000
Beleidsintensivering 325.000
Verschuiving basis naar plus -5.000
Bijdrage 0-4 jarigen 53.000
Totaal 1.474.000

6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR 
GEMEENTELIJKE BEGROTING
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TAAKVELDEN BBV
Het staat gemeenten vrij om in hun begroting/jaarrekening te verantwoorden zoals ze zelf willen. Echter, in lijn met de 
Nota verbonden Patijen en de commissie BBV adviseren wij om de gemeentelijke bijdrage conform onderstaande verde-
ling per taakveld te verantwoorden. Hierbij geldt dat, gezien de toelichting van de taakvelden en de taken van de GGD 
behorend bij de gemenetelijke bijdrage, niet alles op het taakveld Volksgezondheid verantwoord mag worden. 

1.1  Crisisbeheersing en brandweer 0,42 %
1.2  Openbare orde en veiligheid  1,42%
7.1  Volksgezondheid  98,16%

Onderstaande toelichting vanuit de vraagbaak IV3
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken van 
en bestrijden van rampen en zware ongevallen:
• Brandbestrijding
• Preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid 

1.2. Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid:
• Toezicht en handhaving openbare orde / BOA’s 
• Wet bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit
• Bureau Halt
• Preventie van criminaliteit
• Opstellen en handhaven APV
• Leges drank en horeca
• Wet wapen en munitie (voorheen wapenwet)
• Beleid, ruiming en toezicht van conventionele explosieven
• Veilige woon- en leefomgeving
• Antidiscriminatibeleid
• Doodschouw (door de officier gelast onderzoek in verband met een mogelijke nietnatuurlijke doodsoorzaak)
• Dierenbescherming


