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V o o r w o o r d 

GGD West-Brabant werkt aan de gezondheid en veiligheid van alle West-Brabandersl 
Er zijn vee! maatschappelijk ontwikkelingen waaraan de GGD haar bijdrage levert. Een belangrijke 
ontwikkeling is de door de transitie ontstane taken voor onze gemeenten op het gebied van de 
Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. In 2016 heeft dit ons, en 
onze partners in de regio, veel dichter bij de gemeenten en haar inwoners gebracht. Het heeft ons 
ook bewuster gemaakt van de flexibele houding die al deze ontwikkelingen van ons vragen. Het Is 
een grote aanjager geweest om als organisatie ook anders te gaan werken. We hebben ons 
wendbaar gemaakt door onze organisatie platter te maken met zelforganiserende teams als motor. 
We denken en werken vanuit de vragen en behoeften van onze klanten en willen resultaten 
bereiken die er voor hen toe doen. En dat leidt tot gezondheidswinst voor onze klanten. 
Met deze drive hebben we In 2016 vorm gegeven aan de ontwikkeling van de Publieke 
Gezondheid. In samenspraak met de ambtenaren van de gemeenten, bestuursleden, burgers en 
samenwerkingspartners hebben we in het afgelopen jaar veel bereikt. In dit jaarverslag leest u 
hier meer over. Een aantal zaken lichten wij er graag uit. 

In 2016 is er veel inzet geweest op de meest kwetsbaren in onze samenleving. We zijn er voor 
iedereen, maar hebben focus op die groep die het meest kwetsbaar is. Dak- en Thuislozen hebben 
veel hulp gehad van onze sociaal-medisch verpleegkundigen, kwetsbare campingbewoners hebben 
op onze deskundigheid kunnen rekenen en zijn geholpen door een netwerk van hulpverleners. 
Prostituees die wilden stoppen hebben we middels het project RUPS kunnen helpen. Statushouders 
worden door ons gezien en gescreend. De groeiende groep eenzame ouderen hebben we kennis 
kunnen laten maken met een mooi project op het gebied van cultuur en gezondheid. De meeste 
ouderen dfe mee gedaan hebben, hebben na afloop meer contacten. Ze voelen zich weer meer 
onderdeel van de maatschappij. 

De GGD en vier andere Nederlandse organisaties hebben onder leiding van Stichting Red een Kind 
een werkbezoek gebracht aan African Evangelistic Enterprise in Rwanda en volgde daar een 
training. Het doel: de groepsgewijze aanpak van AEE en Red een Kind ervaren en deze bruikbaar 
maken voorde begeleiding van kwetsbare jongeren in de Nederlandse context. 

In 2016 hebben we drie keer een bezoek gehad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze 
bezoeken richtten zich op Infectieziekten, JGZ en Governance. Overall Is de inspectie zeker 
tevreden over het werk van onze GGD. Uiteraard zijn er nog een aantal uitdagingen. Zo hebben 
we op het gebied van infectieziekten steeds meer te maken met de gevolgen van globalisering, de 
veranderingen in de maatschappij, een afnemende vaccinatiegraad, de toename van 
antibioticaresistente en zoönosen. 

In 2016 hebben we samen met gemeenten gewerkt aan de voorbereiding van de Implementatie 
van de Omgevlngswet. Vanuit medische milieukunde hebben we kennis en expertise van de 
Impact van een gezonde leefomgeving, en de Omgevlngswet biedt kansen om hierop nog beter te 
adviseren. Ook de Zembla-uitzendlng en het RIVM-rapport over de kunstgraskorrels heeft laten 
zien dat medische milieukunde volop in ontwikkeling is. 

Beleid, onderzoek en praktijk vormen een steeds stevigere driehoek die meer vraaggericht- en 
resultaatgericht werken bevordert. Op deze manier werken we ook steeds meer samen, zowel 
binnen de GGD als met andere partijen. 

De GGD ging samen met vier zorg- en welzijnsorganisaties en de Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij op innovatie-expeditie om vernieuwende oplossingen te vinden voor de zorg van de 
toekomst in Oosterhout. 'Vitaal Oosterhouť leverde drie nieuwe Business Cases op die zorg, 
preventie en welzijn verbinden. Twee daarvan zijn nu in ontwikkeling "Krachtig Oosterhout" en 
"Big Data Oosterhout". Het traject van cocreatie heeft ook geleid tot meer onderling vertrouwen 
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en betere samenwerking. Een mooi voorbeeld hoe de GGD haar verbindende rol in de keten op 
een nieuwe wijze kan vormgeven. 

Ook in 2016 organiseerden we samen met andere partijen weer een sprankelende week van de 
publieke gezondheid (2811 t /m 212). Tijdens de vele bijeenkomsten zijn we met onze gasten in 
gesprek gegaan over uiteenlopende onderwerpen in de publieke gezondheid. 

GGD Demarreert - zelforganisatie 
De samenleving vraagt van burgers eigen regie en zelfredzaamheid. Onze medewerkers leveren 
hier een belangrijke bijdrage aan. Om dit te kunnen en mogelijk te maken, vragen wij van onze 
medewerkers dezelfde beweging; eigen regie op je werk en verantwoordelijk zijn voor het 
resultaat van je werkzaamheden. We zijn ervan overtuigd dat we ais GGD de beste prestaties 
leveren als medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als iedereen doet waar hij of zij 
goed in is, leveren we daarmee de meeste toegevoegde waarde. 

Om onze missie echt te realiseren, hebben we een andere organisatie nodig; flexibel en 
daadkrachtig. We zijn daarom op zoek gegaan naar nieuwe wegen en mogelijkheden. 

Onder de naam 'GGD Demarreert' zijn we een nieuwe weg in geslagen. Alle medewerkers zijn 
stapsgewijs gaan werken in zelforganiserende teams. De drie pijlers van GGD Demarreert zijn: 
focus op het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten, samen resultaten neerzetten en 
persoonlijk ontwikkelen. Om teams zelfverantwoordelijkheid te laten nemen en meer vanuit 
vertrouwen te kunnen sturen Is het afgelopen jaar daarnaast gestart met het vereenvoudigen 
van de bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Het veranderproces vraagt ook een andere 
samenwerking met de OR; In dialoog en transparant. De OR is daarom vanaf het begin betrokken 
bij de ontwikkelingen en veranderingen en sluit aan bij het managementoverleg. 

Financiën 
In deze jaarstukken zijn als vergelijkende cijfers, de cijfers uit de begrotingswijziging 2016 
opgenomen en niet zoals in 2015 de cijfers uit de beleidsbegroting. We lichten dus toe op de 
geactualiseerde begrotingsstaat. 

Met ingang van verslaggevingsjaar 2015 worden de kosten van Hét Service Centrum niet meer 
verantwoord op één kostenrubriek, maar de kosten worden verantwoord bij de salariskosten, 
overige personeelskosten, overige bedrijfskosten en materiele kosten Hét Service Centrum. 

GGD WestBrabant is van de samenwerkingsverbanden GHOR MWB en het bureau GMV de 
penvoerder en derhalve zijn deze samenwerkingsverbanden onderdeel van deze jaarstukken. 

Het exploitatieoverzicht 2016 sluit met een positief resultaat van C 1.882.000, waarvan een 
positief resultaat bij de jeugdgezondheidszorg 0  4 jarigen C 283.000 en C 1.599.000 binnen 
overige GGD WB taken. Het resultaat van 1.599.000 wordt voor het overgrote deel veroorzaakt 
door incidentele vrijval van onderhoudsvoorzienlng (C 918.950) en vrijval BTW voorziening 
(C 343.575). 

Het resultaat van jeugdgezondheidszorg 0  4 jarigen wordt met name verklaard door hogere 
overige opbrengsten (zoals entgelden, projectopbrengsten en subsidies), waar tegenover ook 
gedeeltelijk hogere kosten staan. 
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Verantwoording per programma 
1. Preventie van infectieziekten 

1.1 Wat hebben we bereikt? 
We beschermden de inwoners van West-Brabant door het voorkomen en zoveel mogelijk terug
dringen van Infectieziekten. We hebben bereikt dat zorg-organisaties en professionals zich meer 
bewust zijn van het risico op infectieziekten, en beter weten hoe ze die kunnen voorkomen. 
Met onze curatieve soa-bestrijding, waaronder soa-testen en -behandeling, bereikten we de 
risicogroepen: jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen. 

Bovendien ondersteunden we de fnfectieziektebestrijdtng met de (extern gefinancierde) 
reizigersvaccinatie en vaccinaties bij beroepsgroepen. Beroepsgroepenvaccinatie Is gericht op 
werknemers die in hun werk een groot risico lopen om een besmetting op te lopen (m.n. 
besmetting met hepatitis B). De GGD biedt deze beroepsgroepen vaccinaties aan waarmee het 
risico op (hepatitis B)besmetting wordt verkleind. 

De bestrijding van meldingsplichtige infectieziekten Is op orde. Maar behalve bestrijden is het 
belangrijk om de beweging naar de voorkant te maken. In de complexer wordende wereld van 
infectieziekten inclusief zoönosen en toegenomen antibiotica resistentie moeten we meer oefenen, 
meer werken aan infectiepreventie en zorgen voor meer vroege opsporing. 

1.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Znfectiezíektebestrijding 
In 2016 kregen we 818 meldingen van infectieziekten, waarvan 506 meldingsplichtige. Het aantal 
meldingen is lager dan in 2015 (ruim 1300) doordat er minder meldingen van kinkhoest 
waren.(We verwerkten, naast de meldingen en uitbraken, 805 vragen van publiek en 
ketenpartners. Daarvan gingen er 149 over de uitbraak van Zika-virus. We constateerden een 
toename van het aantal en meldingen van uitbraken over bijzonder resistente micro-organismen in 
woningen en instellingen (zoals MRSA en ESBL). Dit aantal is toegenomen van 29 in 2013 tot 68 in 
2016. 
Begin 2016 oefenden wij In de hele provincie Noord-Brabant een grote Infectieziekte-uitbraak 
samen met regionale ketenpartners van de witte kolom en de GHOR. Deze uitbraak richtte zich op 
de taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak en te nemen maatregelen van grootschalige 
uitbraak. Daarnaast hebben we nog een oefening gehouden gerelateerd aan de haven in Moerdijk. 
Artsen en verpleegkundigen gaven presentaties aan kraamverzorgenden over Infectieziekten en 
vluchtelingen. Daarnaast gaven wij voorlichting aan verloskundigen in de regio West-Brabant over 
'Zika en zwangerschap'. Mantelzorgers zijn geïnformeerd in de week van de Publieke Gezondheid 
over voedselveiligheid en hygiëne in de thuissituatie. 
Door de Inzet vaneen deskundige infectiepreventie hebben we de deskundigheid op het terrein van 
Infectieziektepreventie en hygiëne kunnen vergroten bij onze ketenpartners. Bij diverse 
Instellingen/ bedrijven heeft zij voorlichting gegeven over resistente micro-organismen n.a.v. een 
uitbraak. 
Bij 7 maatschappelijke opvang ocaties en bij 15 zorgboerderijen is een audit uitgevoerd op het 
gebied van hygiëne. De resultaten zijn besproken met de opvang locaties. 

De focus van afgelopen jaar lag op het ophalen van de behoefte aan ondersteuning vanuit de GGD 
bij thuiszorg en zorginstellingen. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt in project 'Versterking 
samenwerking ketenpartners'. 
Voor de soa-bestrijding (seksueel overdraagbare aandoeningen) zijn spreekuren In Breda, Bergen 
op Zoom en Roosendaal. In 2016 nam het aantal soa-consulten toe van ruim 4000 naar ruim 
4700. Risicogroepen weten ons steeds beter te vinden en het vindpercentage steeg naar 24"á 
(was 230Zo in 2015). 
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We versterkten de preventieactiviteiten voor jongeren in het kader van sense. De GGD West-
Brabant biedt Sense-spreekuren aan waar jongeren terecht kunnen met vragen. Het project 
Sense@school is op diverse middelbare schoten uitgevoerd. Daarnaast zijn preventieactiviteiten 
uitgevoerd op o.a. ROC's, Praktijkschool en voor het jongerenwerk en Is voorlichting over soa 
gegeven aan allochtone jongeren (w.o. AMA's), jongeren in asiefzoekerscentrum en jongeren met 
een verstandelijke beperking in woongroepen en jongeren in de jeugdhulpverlening. Om jongeren 
te bereiken zetten we steeds vaker social media in, onder andere via de website www.sense.info 
en het Twitter-account @ggdjongeren. 

Tot slot legden we netwerkcontacten met onder andere de zorgadviesteams, de Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG's), de jeugdhulpverlening en het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld. 
Daarnaast was er overleg met medisch microbiologen, huisartsen, dermatologen en de 
toezichthoudende apotheker. 

Keuzehulp ongewenst zwangeren: In 2016 moest het HOM in verband met het beëindigen van 
hun subsidie stoppen met het verlenen van hulp aan ongewenst zwangeren. Om toch te zorgen 
voor regionale borging heeft het FIOM aan de GGD'en gevraagd om deze rol en taak van het FIOM 
over te nemen. Het betreft doelgroep van vaak kwetsbare personen in een zwak sociale milieu. In 
die zin sluit deze vorm van hulpverlening erg goed aan bij de taken van de GGD. Met name de 
SOA-Sense medewerkers staan dichtbij de problematiek van het thema. We stellen in de 
beleidsbegroting 2017 voor deze taak toe te voegen aan ons takenpakket. 

RUPS-project: eind 2014 heeft de GGD Zeeland een subsidie gekregen voor drie jaar van ruim e 
900.000 voor het Rups project. Dit is een programma waarin prostituees die willen stoppen met 
het werk worden begeleid bij het vinden van ander werk of dagbesteding buiten de prostitutie. In 
dit programma werken de GGDen Zeeland, West-Brabant en Hart voor Brabant samen met de 
politie, gemeenten, maatschappelijk werk, het UWV en de GGZ. Een SOA verpleegkundige van de 
GGD West Brabant participeert in dit project door prostituees te wijzen op dit programma, In onze 
regio zijn 38 prostituees begeleid waarvan er 25 zijn aangemeld via de verpleegkundige van de 
GGD. 

Pilot Soa thuistest; medio 2016 is de GGD West-Brabant gestart met de Pilot SOA Thuistest. Deze 
pilot houdt in dat jongeren die vallen onder de doelgroep (jonger dan 25 jaar, geen klachten en 
geen aanvullende risicofactoren) op de GGD West-Brabant een thuistestpakket af kunnen halen. 
De Pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met OpenLab, een aanbieder van online soa testen. Zij 
leveren aan de GGD de testpakketten. De cliënten kunnen thuis de test uitvoeren, deze opsturen 
naar het laboratorium waar OpenLab mee samenwerkt en op de site van OpenLab de uitslag 
raadplegen. Indien er sprake Is van een positieve uitslag (een soa vastgesteld) worden zij 
verwezen naar de huisarts of de GGD West-Brabant. In totaal werden er in 2016 door 245 
personen, die beantwoorden aan de doelgroep 263 thuistesten afgehaald. Van de 48 personen 
waarbij een soa is vastgesteld hebben zich 32 bij de GGD West-Brabant gemeld voor behandeling. 

Reizigerszorg 
Om de reizigerszorg te versterken, kozen we in 2012 samen met de GGD'en in Noord-Brabant, 
Zeeland en Gelderland een gezamenlijke marktstrategie in de vorm van het Platform GGD 
Retsvacclnatles. Eind 2016 waren 21 GGD'en bij het platform aangesloten. De in 2012 gelanceerde 
website www.ogďreisvaccinaties.nl vervangt de informatie op de GGD-websltes m.b.t. reizen en 
wordt steeds beter gevonden. In 2016 had de website 1,2 miljoen bezoeken. Via de website 
kunnen klanten online een afspraak maken voor het reizigersspreekuur. We publiceerden In 2016 
één online nieuwsbrief i.k.v. de campagne 'kinderen beter beschermd op reis' en er verscheen een 
artikel in Elzevier Magazine over gezond op reis. 
In 2016 Is de APP GGD Reist Mee ontwikkeld, als service-instrument tijdens de reis. Daarnaast 
bieden we reizigers na het spreekuur online informatie aan, afgestemd op het soort reis/reiziger, 
ter vervanging van papieren folders. 
Het aantal consulten reizigerszorg In West-Brabant was In 2016 12.343, een toename van 40

Zo ten 
opzichte van 2015. Het aantal vaccinaties was ruim 18.300, 2Vo hoger dan in 2015. 
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Voor de vaccinaties beroepsgroepen sloten we twee nieuwe contracten af met onder andere een 
schoonmaakbedrijf en een re-integratiebedrljf. In 2016 dienden we ruim 3700 vaccinaties toe. 

Regionalisering Tuberculosebestrijding TBC 
Tuberculosebestrijding is een van de vier verplichte gemeentelijke taken van de GGD. Om de 
kwaliteit en continuïteit van de publieke tuberculosebestrijding te garanderen (mede vanwege de 
geleidelijke afname van het aantal TBC patiënten), is regionalisering van de uitvoering door 
GGD'en zoals beschreven In het'Nationaal Plan TBC-bestrijdlng 2011-2015' van het RIVM/Centrum 
voor infectieziektebestrljding, noodzakelijk. Dit plan voorziet in landelijk opschaling naar vier UTBC-
regio's" waarbij Zuid Nederland als één regio wordt gezien: Regionaal Expertise Centrum ( REC) 
Zuid. 
In 2016 zijn we begonnen om de samenwerking tussen de regio Zuidoost Nederland ft Zeeland 
(ZON&Zee) en de regio Hart voor Brabant/West-Brabant te concretiseren en te formaliseren. Dit 
loopt nog door In 2017. 
Uit landelijke cijfers komt naar voren dat na een jarenlange daling het aantal tuberculosepatiënten 
in Nederland in 2015 met 6ľb Is toegenomen. In Nederland werden in 2015 867 tbcpatiënten 
gerapporteerd, t.a.v. 814 In 2014. De oorzaken zijn de toegenomen instroom van asielzoeker uit 
landen waar tuberculose veel voorkomt, en een iets hoger aantal autochtone Nederlanders met tbc 
in 2015. De grootste groep tbcpatiënten is afkomstig uit Eritrea en Ethiopië. Ook in WestBrabant 
zagen we In 2015 een stijging. In 2016 zien we in WestBrabant een tijdelijke lichte daling (van 38 
TBCgevallen in 2015 naar 33 TBCgevallen in 2016). Echter er zijn nog groepen mensen die uit 
het zicht van de tuberculosebestrijding blijven. Een voorbeeld hiervan zijn de hergevestlgde 
statushouders in de gemeenten. Gegevens hierover ontbreken ons omdat er geen overdracht 
vanuit COA/gemeente naar de afdeling tuberculosebestrijding geregeld is. Landelijk is men nu 
bezig om dit probleem aan te pakken. Wij rekenen op de inzet van de gemeenten in onze regio 
voor een werkbare oplossing. 
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2. Jeugd en Gezin 

2.1 Wat hebben we bereikt? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor kinderen en hun ouders. Ons streven is om er samen 
met ouders en onze partners voor te zorgen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en 
zich kunnen ontwikkelen tot gezonde, participerende volwassenen. In 2016 lagen de grootste 
uitdagingen voor de JGZ in het aansluiten op en samenwerken met het lokale sociale domein, de 
vormgeving van de integratie 018 jaar en het nieuwe basispakket. 

We hebben, samen met Careyn en TWB, verder gewerkt aan de vormgeving van de 
jeugdgezondheidszorg 018 ín WestBrabant. In de GGD teams komt de integrale samenwerking 
van 018 jaar tot ontwikkeling. De opgebouwde vertrouwensband met ouders en kinderen blijft in 
stand door een doorlopende l i jn. Ouders en kinderen maar ook samenwerkingspartners hebben 
hiermee een herkenbaar aanspreekpunt. Om samen te werken met JGZ collega's van TWB en 
Careyn zijn er meer afspraken nodig om de verschillen tussen de organisaties te overbruggen. 
Er is veel gesproken over het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg. Dit pakket bestaat uit 4 
componenten, nl. basiszorg, aanvullende zorg, lokaal verbinden en beleidsadvisering. Het nieuwe 
contactmomentenschema ( * basiszorg) is uitgewerkt en voor alle 0  4 momenten ook 
daadwerkelijk geïmplementeerd. Dit betekent minder vaste momenten, een andere invulling van 
een aantal contactmomenten en daardoor meer regie bij de ouders en een andere bejegening van 
ouders. Hierdoor ontstaat meer ruimte/aandacht voor kinderen en gezinnen die extra 
ondersteuning nodig hebben. De uitwerking en implementatie van de nieuwe invulling van de 4-f--

momenten volgt In 2017. De invulling van het onderdeel 'lokaal verbinden' wordt in 2017 verder 
uitgewerkt. Ook over de financiële verdeelsleutel tussen de 18 gemeenten in relatie tot het nieuwe 
basispakket moet nog een besluit genomen worden. 

Door de inzet van M@zl is het ziekteverzuim onder leerlingen in de regio WestBrabant significant 
lager í.30%) dan in Nederland (40Vo). Scholen zijn (zeer) tevreden over de samenwerking met de 
jeugdarts en vinden de adviezen van de jeugdarts over de begeleiding van leerlingen met 
verhoogd ziekteverzuim bruikbaar. 

2.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Samenwerken 
In 2016 hebben wij verder gewerkt aan een intensievere samenwerking met netwerkpartners en 
een andere bejegening van ouders en jeugdigen. Ouders en jongeren willen wel ondersteuning in 
en tijdens het opgroeiproces, maar zijn over het algemeen allergisch voor betutteling. Zij hebben 
behoefte aan een gelijkwaardig gesprek met een professional, waarin vragen, ervaringen en de 
beleving van ouders centraal staan. Door deze manier van werken vindt een verschuiving plaats, 
van praten over gezinnen naar direct met ouders en/of jeugdige en alle betrokken om de tafel. 

De samenwerking met jeugdprofessionals en CJG/Sodaal wijkteam verlopen gemiddeld goed. In 
elke gemeente zijn lokale afspraken gemaakt over de samenwerking, over uitwisseling van 
expertise en het voorkomen van overlap en grijze gebieden. Er is ook meer overleg met 
huisartsen, specialisten, zorgverleners in de GGZ en Veilig thuis om in gezamenlijkheid op te 
trekken met en rond kind en ouder. De ziekenhuis CJG'er Is een krachtig voorbeeld van 
samenwerking tussen CJG, Jeugdgezondheidszorg en ziekenhuis. In de loop van 2017 start een 
onderzoek naar de Impact van deze werkwijze. Ook het in ontwikkeling zijnde Kindcentrum 
Prinsenbeek (sociaalmedische expertise voor kind en ouder) is een mooi voorbeeld. In dit 
centrum vervult de jeugdarts een uitbreiding van de eerstelijns poortwachtersfunctie, naast en in 
verbondenheid met de huisarts, om samen met het gezin en andere eerstelijns professionals de 
kansen in het voorliggend veld meer te verzilveren. Verwijzingen naar tweedelijns zorg zullen 
daarmee selectiever en minder worden. 
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Kortom, de JGZ is proactief in het delen van informatie en we verwachten hetzelfde van onze 
samenwerkingspartners. Zo kunnen gezinnen beter ondersteund en geholpen worden. 

Ook de samenwerking met andere partners In het netwerk (school, peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, veiligheidshuizen) is verder geïntensiveerd, om naast de reguliere 
contactmomenten nog beter vroegtijdig te kunnen signaleren. Een voorbeeld daarvan is de 
Intensivering van de samenwerking op het terrein van WEprogramma's in Geertrutdenberg. 

Nieuwe werkwijze 

In het nieuwe basispakket maken we meer ruimte voor kwetsbare kinderen. Dit doen we door 
minder vaste contactmomenten én contactmomenten die op een andere manier worden Ingevuld 
(in een groep of digitaal). Het principe is dat de JGZ zo dichtbij als nodig (persoonlijk of digitaai), 
passend (individueel of collectief) en efficiënt mogelijk (door de juiste netwerkpartner) wordt 
uitgevoerd. 

Dit jaar is de nieuwe werkwijze voor de gezinnen met kinderen van 0  4 jaar geïmplementeerd, 
samen met Careyn en Thuiszorg WestBrabant. Veranderingen zijn: Intake op locatie, een 
groepsconsult met 4 maanden, de Introductie van het digitaal contactmoment met 18 maanden en 
de digitale afname van de SDQ met 3 jaar. Uit eerste evaluaties van het groepsconsult blijkt dat 
ouders het prettig vinden om tips en ervaringen te delen en geven zij een tevredenheldscijfer 7. 
Vanaf september maakten al ruim 200 ouders gebruik van de mogelijkheid tot een digitaal 
contactmoment bij 18 maanden. De contactmomenten boven de 4 jaar (binnen het nieuwe 
basispakket) zijn in 2016 verder uitgewerkt en worden In 2017 geïmplementeerd. 

Ons online ouderportaal "Mijn Kind in Beeld" (voor ouders van kinderen van 0  1 8 Jaar) sluit 
prima aan op onze nieuwe werkwijze. Ouders hebben online inzicht in de groei en ontwikkeling van 
hun kind en ontvangen Indien gewenst advies op maat bij vragen of zorgen over de groei, de 
ontwikkeling en het (school)gedrag van hun kind. In 2016 maakten steeds meer ouders gebruik 
van Mijn Kind in Beeld. Er ís in 2016 ruim 40.000 keer ingelogd, bijna een verdubbeling in 
vergelijking met 2015. 

Naast Mijn Kind in Beeld zijn dit Jaar pilots 'What's app'en met de JGZ' in Terhefjden en Oosterhout 
uitgevoerd en ervaringen opgedaan met Beeldbellen. Deze experimenten zullen in 2017 zeker een 
vervolg krijgen. 

Jeugdigen maken gebruik van 'Jouw GGD', waar jeugdverpleegkundlgen via de chat vragen 
beantwoorden. In 2016 waren er in WestBrabant ruim 600 contacten via chats (550), emall (60) 
en forumberichten (40). De meest bekeken onderwerpen gingen over seks, drugs/roken en 
gezondheid. Uit ervaring blijkt dat veel jongeren tussen 21  22 uur en In het weekend willen 
chatten. De intentie is daarom om per 1 januari 2017 de chattijden te verruimen zodat we 
tegemoet kunnen komen aan de behoefte van de jongeren. 

Integrale 018 teams 

Het vormen van Integrale teams 018 jaar die vanuit een gezamenlijke visie werken heeft dit jaar 
veel aandacht gekregen. In de 11 gemeenten waar de GGD de jeugdgezondheidszorg voor 018 
jaar verzorgt, zijn integrale teams gevormd, waar de schotten tussen 04 en 418 jaar zijn 
verdwenen. De Integratie in de gemeenten waar Careyn en TWB de zorg voor 0  4jarigen 
uitvoeren verloopt minder soepel door verschil In organisatiecultuur. In het Thuiszorg West

Brabant werkgebied Is een pilot uitgevoerd. In Breda zijn vier kwadrantenteams met Careyn 
gevormd die gezamenlijk overleggen en soms voor elkaar invallen. Twee keer per jaar sluit het 
CJG aan bij deze teams. 

Uiteraard wordt ook aansluiting en afstemming gezocht bij de overige programma's van de GGD: 
gezonde leefomgeving, onderzoek en beleid, infectieziekten en oggz. 

M@zl 

In 2016 hebben we de methodiek M@ZL (Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling) op 
alle reguliere WestBrabantse scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
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geïmplementeerd. Met 1200 leerlingen tussen de 11 en 21 jaar zijn onze jeugdartsen op verzoek 
van scholen in gesprek gegaan naar aanleiding van hun verhoogde ziekteverzuim. Ze hebben na 
analyse van de achterliggende problematiek samen met de scholen goede zorg en begeleiding, 
zowel binnen de hulpverlening als op school, en passend onderwijs voor de leerlingen kunnen 
regelen. 

De voorbereidingen voor een overdracht van M@ZL naar het landelijk NCJ (Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid), die M@ZL in beheer gaan nemen. Naar aanleiding hiervan is de projectleider 
Yvonne Vanneste door het AD geïnterviewd. 

Samen met gemeenten Moerdijk en Etten-Leur en de 3 regio's voor passend onderwijs hebben we 
een subsidieverzoek gedaan om op basis van 'M@ZL op het VO' een versie van 'M@ZL voor het 
primair onderwijs' ('M@ZL PO') te ontwikkelen en te testen. 

Alle kinderen in beeld 

De meeste kinderen zijn in beeld. Er Is echter een groep kinderen die meer aandacht vraagt om In 
beeld te krijgen en te houden. We proberen deze kinderen/ gezinnen te bereiken door 
dossieronderzoek en door actief naar hen op zoek gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met 
onze OGGZ-collega's en handhavers van de gemeenten extra inzet gedaan om kinderen op 
campings te bereiken. 

We hebben in West-Brabant 883 unieke kinderen in bijzondere groepen bereikt. Dit zijn 
grotendeels kwetsbare kinderen. Het gaat om: 

» 450 kinderen met een vluchtelingenstatus, 
« 105 kinderen wonend op een camping, 
» 1 kind wonend in een safehouse, 
« 73 kinderen van ouders met een lichte verstandelijke beperking, 
» 252 kinderen van ouders met psychiatrische- of verslavingsproblematiek, 
i 22 kinderen van schippers, 
» 43 kinderen van expats. 

In 2016 hebben we veel aandacht gehad voor de kinderen van vluchtelingen en statushouders. We 
hebben geïnvesteerd in kennis en deskundigheid om 'nieuwe' groepen vluchtelingen uit onder 
andere Syrië, Eritrea en Somalië te ondersteunen. In het AZC Breda werd JGZ aangeboden, er 
waren 257 kinderen van 4-18 jaar in zorg. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit: 

» Ketensamenwerklng en afstemming (vluchtelingenwerk, Welzijn, AMW en onderwijs). 
« Opstellen en uitvoer in haal vaccinaties. 
» Uitvoeren intake en lichamelijk onderzoek/screening van de nieuwkomers. 
» Extra tijd tijdens vervolg contactmomenten wegens taalbarrière/aanwezige problematiek. 
» In de consulten kwamen psychosociale problemen zoals angstgevoelens, 

gedragsproblemen, opvoedproblemen (voeding, slapen, zindelijkheid), posttraumatisch 
stresssyndroom, maar ook seksuele gezondheid en vrouwelijke genitale verminking, aan 
de orde. 

» Adviseren van vrijwilligers hoe de gezinnen te ondersteunen. 
. Toelelding naar WE-programma's. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevreden over de mate waarin wij de kinderen in onze 
regio in beeld hebben. 

Reguliere activiteiten 
Ook in 2016 zijn kinderen In de leeftijd van 0-18 opgeroepen voorde spreekuren, 
indicatieconsulten, verzuimgesprekken en/of toeleiding naar hulpverlening, W E programma's of 
specialisten. 

Het aantal ouders en jeugdigen dat een gemaakte afspraak afzegt of niet komt zonder bericht Is 
gelijk gebleven. Tussen 0 - 4 jaar was dit in 4"W), voor kinderen tussen 4 - 1 8 jaar was het 70M. 

14 GGD West-Brabant 

Deloitte Açtfîuntants B.V. 
Voor IdentŴatiedoelelnden. 
Behorendyélj controleverklari 
d.d. 25 /pril 2017 

I 



1 4»jijgdfl#Kndrw(*}tio™ 

* Undtrtn gtiíJund (u».v. b u l oantol Mnoaran) 

Otrnjh; btrdNtn w* genatg 
ktrfann to BiJUm 
afedoronV 0-4 JirV&CA iirml 
ĮOJOOJ HOM l ï .MJ 

on Li pat aantal kjndam t 4 | u i «at In am «offcgabttd wnniit. «a In 
HamarbaJb} fcwrwi vnn*- anra mg. DM la hŭçar d*a bègnwţ omdat fcat« *nu 
g4keŭn4*Vwflattk«j4'i hooi** H don fcayoat. 

Mniki bwrolktn mt eoeoto 
Umtvwm in dijtHte 
Mndtrrnl 0-4 Jirlgan *«nM 
ottatant (ndnomaal 1 b i r 

tl.000 1 4 . 1 H 

® 
00 h hai Mriicljh aantal ktriú*r«n wmap om M'r-jjnDMd, au iprg hoooon 
anhiagtn (m da wrm van *.o ttnconaUt, Miaoxook ant i DltJi Oogor dan 
bogroot dpardit «4 oak klnJtit(i gntoo tabban dl* ntai ataan tngaidwavan in 
hat O u 1*4 triutfiWfogafl, kkietortn Oio op ton araptag wontn, pntiatolt 
ndtl»«nrtnn1. 

Htvtik; D«r»ľİĮri wt g«Mta 
UeriflTtn fyi o« }r*ttn 
UntJtrwir 0-4 Jortgen a antal 
oairratrkd (kjnnnm mat 
mftMil - l i nul 
mamamtaJm] 1 7 - 0 0 0 41407 

O 
nith hat aantal emwdtoftajt httftputti a««onOan aaodt Uadqnr- Umn oni 
Nitkotbitd. fan kind oRtvingt « v o l hnaao 0 - 1 fairoiatidafp raguuai t 
toiuumiL HÉmtH ta In 0 « iwgraonļ onwntowdo raknninŭ aaftoudtn. Da 
HrwcMng H. d*tliflt «mm tuwnw par Und gnat 4*1**, daar 0 * Mipftr w*n 
aai nl*im« fc«irtpi»iit»tî ar varvtln naminbn, nr iwirdnw mnmafimn and*n 
tnoaritĮit tn oBnOrOMncMnn a i » maar punijprinjijtn op v* rwak won nvdan. 

Bttaik: fcartikanm gtrnvj 
•Hldtran ttl d« J|4iM 
kindart nH-ltjWlgrrt 
lantal rniarg 174.4901) 110.141 

@ DKiaMoiwDJl Unacfina - jO (aar -«madtjg in ent wtritpobitd. dl*M 
••nmifUng komta vaar am* mrg. H to togar dan nagraat •maat hnt ainbil 
t**o*ntnfv*ńt*tiň4*A Ugnr t« dan kafroaL 

••falie 0Ofa*ton mt ponoag 
kindtnti tn da jujttt 
ttioomî*ii|trlaoai 
aantal g««ţr*4«d (- aantal 
tr«tracftneri*amiatanļ 90 400 M J I 7 

O ort i|n do 1 uBUicananafHtw i/f - itVH tn ï v i a en al« vtrvolg ondatroaiuin 
Ir kt boon moor Undtraa aart wnrat^ntjaimk ikodbj gnhnd dan voprar 
wpairtat 

Otrtfk VÉR ̂ ļ o n * M «
-

ŭrMPM 0-4 Jartgani M 1 M ® Pat* btruma komt MAM daar inn grotan tnakranrn van vhidll̂ ltngnn •ř» 
•m**twro IptoAtk fclndaron •rooiltctiOg*n inmpktpi bOMtOt nnfcban. 

•ar«k vna^fondlto" 
tjreapa n 4-1* Jartoa»! 110 101 © Dan toanamn Iwmi vooral naar « n grottra irtriroooi von vkiahaWngan on 

amdit hit iprarìtli Idnparnn manirtnjg «p r.ampliraf baiocM MbOnti. 

A*«Oľ v*n»tf4n hMcrtn{L«.V. knal aiflUl fctrtdtran 
9410*0110. «iVOl nnatooodht) feargofaM 0-4 ttnoti 1 » l»H 

O 
2 I S 0 / 1 4 1 U * I I * 
l i Ijra: 1 0 4 1 , l t I ļ lH î 000, Vrijt laiDJng: 31, CtuìiOncrdn Jaugdnrg l ts , 
Ondonji 4M. 

DD«roataM4 tlpriŭan i n 

O 
HOD ; 1 1 » ! m J W 
i« tjnii m , l t O J M : sat, Vrtw iHgtng; os, ctahdiuardt itkjajoi-a: tso, 
'ndarif 3tM. 0* vordufebnlirMj **m hal ptnwttMjt u gratandatfaì ta MOan aan 
fan irtjukn mgiArtosa. Htt nantal dnnr^amijxHgtn naar 'andarť It ran Htorbi 
ii (raat aan gtdtatta oçk da *do*«trwirtnc* naar aan oMarnaa *p ind-aat 
maiçauij. 

Atrial M«Jlittont4j[t«ri on huttbtiMkiiì 
Inden* iM kivfltHiira 
otiutrii-nŬ-4 ļirlgan io« itńk 

O 4.770/40.407 - ļD« 
Oulibarotti np baJatla; 1ST 
Urrtar̂ jTļOOTima^ 'ndU3Pa 413JÏ 

IndkiHa V4A In-tttbara 
qntWinan « t l tortgan ľ«fc 1 H 

O UL477/SM04 * » « 
rxitriMiaah np MeaiHï 47 
eanivuiwiiiaatopMuu 110410. utpniinntaot fel Duvactr dan iMprant 

Q*pkiòikt] wmd«iH»oaoļrnr daar tMMlwUļri (cJUnttn, 
panton irVBŕepdŕi^istvf nl « w doio Okwran. 

H I M waarin M vMrvktn tn 
ott* bnfwvŕbM van antę 
MOaaJlgldari 

nůrĵ gaan UTO 
«aflgavtard 1* 

M l » 
MVT 

ff ** İ4*n grotcidiakg KlaniTnvŕaOnraSnH* itikjavaafd WiH ttjrl ér ap 
tdntoo Kl̂ oal to^idinļiaļdi4»^tnM»Ww gadain. 

2.3 Wat heeft het gekost? 
(In dulzonden euro's) 

Rea l i sa t i e Begrot ing V e r s c h i l 
Ĵeuqd e n Gez in A - 19 l a r i a e n 
Kosten programma Jeugd en Gezin 4 - 1 9 Jarigen 7.015 6.962 - 5 2 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (excl . maatwerk) 5.443 5.443 ū 
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket maatwerk 699 699 ũ 
Overige opbrengsten 689 700 11 
Totaal opbrengsten 6.831 6.842 11 

R e s u l t a a t - 1 8 4 - 1 2 1 6 3 

3. Lokaal gezondheidsbeleid en onderzoek 

3.1 Wat hebben we bereikt? 
Meedoen Is gezond en als je gezond bent kun je meedoen. Werken aan de publieke gezondheid 
draagt bij aan de verschillende beleidsdoelen van de gemeente. Positieve Gezondheid is daarbij de 
rode draad: Gezondheid, waarbij niet ziek zijn niet de enige norm is maar ook eigen regie en 
zelfredzaamheid centraal staan. Ons werk heeft Impact als we zien dat onderzoeksresultaten en 
advies richting geven aan beleid of activiteiten ten gunste van de publieke gezondheid. 
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We hebben met veel verschillende partners samengewerkt, waaronder: gemeenten, zorg en 
weizijnslnstellingen, openbare orde a. veiligheid, Rabobank, de Brabantse Raad voor Informele 
zorg, de provincie, de Academische Werkplaatsen (AW) Publieke Gezondheid en Jeugd, Pon en 
GGDen. Gevolg hiervan is dat we steeds meer 'met ' elkaar werken aan de gezondheid en het 
weizijn van de burgers In de regio. 

Beleidsadvisering 
In 2016 zijn de beleidsadviseurs nog meer als verbinder en domein overstijgend gaan werken 
(publieke gezondheid verbonden aan beleidsterreinen zoals handhaving, ruimtelijke inrichting, 
sociale zaken, milieu). Daarmee is de beleìdsadviseur het centrale aanspreekpunt tussen GGD en 
gemeente. We verbinden ook publieke aan private partijen. 
De tevredenheid over het werk van de beleidsadviseurs bleef constant op een 7,5. 
De beleidsadviseurs leverden totaal 260 adviezen en verbonden gezondheid in hun adviezen aan 
het sociaal domein, veiligheid, jeugdzorg, Wmo en participatie. 
De bruikbaarheid van de geleverde adviezen en rapportages werd als goed gewaardeerd en deze 
werden daadwerkelijk gebruikt om richting te geven aan beleidskeuzes. 

Onderzoek 
De tevredenheid van onze gemeenten over het werk van de onderzoekers bleef constant op een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,5. 
Klanten met wie een projectevaluatie is gedaan i.h.k.v. onderzoek gaven aan dat de geleverde 
ken nis producten voldeden aan de verwachtingen. 759a van de klanten met wie een 
projectevaluatie Is uitgevoerd gaf aan dat het eindproduct wordt gebruikt of gebruikt gaat worden. 
De klant die aangaf het product nog niet te hebben gebruikt, gaf aan te verwachten dit in de 
toekomst te gaan doen. 

3.2 Wat hebben w e hiervoor g e d a a n ? 

Beleidsadvisering 
Onze wereld vergroot: Preventie (nog) meer op de agenda van zorgpartners, en gezondheidsbeleid 
op basis van de kennis over de lokale gezondheidssituatie. Daarom hebben we ook in 2016 ons 
netwerk weer verder uitgebreid. Zo hebben we onder andere nieuwe samenwerkingspartners 
gevonden in de Avans Hogeschool, Rabobank Altena en de WTsector. We presenteerden het 
begrip 'positieve gezondheid' in overleggen en in de Week van de Publieke Gezondheid. 
Vanuit de bestuursopdracht beleidsadvisering hebben we de samenwerking in de driehoek 
bestuurderambtenaarGGD verder vorm gegeven en versterkt. 

Meer Integraal: We signaleerden thema's die op meerdere plaatsen spelen (zoals veiligheid, 
privacy, armoede, preventie), en pakten de kansen ondernemend op. De driehoek 'beteìd

onderzoekpraktijk' vormde onze leidraad. In 2016 heeft 'integraal werken aan publieke 
gezondheid' meer handen en voeten gekregen. Binnen de gemeenten werkten we steeds vaker 
samen met andere beleidsterreinen (o.a. milieu, handhaving, WMO, veiligheid, sport en jeugd). De 
adviseurs maakten deel uit van verschillende lokale en regionale netwerken en intern trokken we 
op met álle GGDers werkzaam in een bepaalde gemeente. 

Opstaan voor kwetsbaren: De beleidsadviseurs hebben de gemeenten in WestBrabant In 2016 
geadviseerd over het bereiken van kwetsbaren. De adviezen zijn divers; van campingaanpak tot 
laaggeletterdheid en van 'kwetsbaren in de WMO' tot agendering binnen de gemeente. 

E-health: Zowel in de advisering van gemeenten (bijvoorbeeld de Persoonlijke Gezondheidscheck 
in Oosterhout), als in interne advisering (Inrichting datawarehouse, werkgroep ehealth) en 
projectleiderschap Mijn Kind In Beeld komt ehealth terug in ons werk. 
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Onderzoek 
Binnen de GGD had team Onderzoek voor 2016 drie focuspunten: 1) kwetsbare groepen, 2) 
vernieuwing in de maatschappelijke Informatievoorziening vla ehealth en 3) monitoring in het 
sociaal domein. 
Opstaan voor kwetsbaren: We hebben de gezondheid van kwetsbare groepen in WestBrabant 
gemonitord als basis voor beleidskeuzes. We hebben in beeld gebracht welke groepen in de knel 
(dreigen te) komen en welke aangrijpingspunten er bestaan voor verbetering van hun situatie. 
Ook voerden we evaluatieonderzoek uit naar activiteiten gericht op kwetsbare groepen. 

* In opdracht van de gemeente Roosendaal is, samen met vrijwilligers, professionals en 
burgers de Monitor sociaal kwetsbare groepen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot 
een beschrijving van 7 subgroepen kwetsbare mensen, waaronder burgers met weinig 
zeifregie zonder steunend sociaal netwerk en burgers die zelfstandig (moeten) wonen met 
ingewikkelde psychiatrische problematiek. 

* Samen met de Brabantse Raad voor Informele Zorg hebben we de gezondheid van een 
groep mantelzorgers in WW of bijstand onderzocht. Zo hebben we ons steentje 
bijgedragen aan het agenderen van problemen van deze specifieke groep mantelzorgers. 

» Met verschillende partners in de keten hebben we de trend in de meldingen over mensen 
met verward gedrag, knelpunten en oplossingsrichtingen in de zorg in beeld gebracht. 
Belangrijkste knelpunten waren: onduidelijkheid waar men terecht kan met problematiek 
die (nog) niet passend Is voor de GGZcrlslsdienst, beperkte 24uurs bereikbaarheid van 
reguliere hulpverlening, gebrek aan tijdelijke opvangvoorzieningen, gebrek aan 
deskundigheid In het veld en gebrek aan casusregie wanneer deze problematiek speelt. De 
uitkomsten zijn benut door de gemeenten en samenwerkingspartners om de zorg voor 
mensen met verward gedrag te verbeteren. 

. We evalueerden de aanpak om via kunst en cultuur de sociale gezondheid van bewoners 
van woonzorgcentra te verbeteren. De eerste uitkomsten zijn positief. 63"?*! van de 
deelnemende ouderen gaf aan dat het project iets voor hen heeft veranderd in het aantal 
contacten. Dit effect was 3 maanden na afloop van het project nog steeds aanwezig. Deze 
interventie wordt verder verspreid en onderzocht in WestBrabant. 

» We hebben JGZ ondersteund bij de evaluatie van de M@ZL aanpak. 
* We hebben de verbinding gelegd tussen Avans, JGZ en de AW Jeugd. Dit heeft 

geresulteerd in een promotieonderzoek naar krachtgericht werken in de JGZ door een 
docente van Avans. Wij zijn momenteel betrokken in de begeleidingscommissie. 

* In de week van de publieke gezondheid hebben we een inspiratie en werk bijeenkomst 
georganiseerd voor professionals van binnen en buiten de GGD werkzaam op campings. 
Diverse experts uit ons netwerk hebben hun kennis ingebracht en advies gegeven. Dit 
wordt gebruikt voor verdere versterking van de campingaanpak en als input voor een 
subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale zaken (Klijnsmagelden), 

Vernieuwing vla e-health en datasdence: In 2016 vernieuwden we de onderzoeksmethoden voor 
de monitoring van de publieke gezondheid, waarbij we gebruik maken van uiteenlopende ehealth 
toepassingen en moderne datascience technieken. 
* We hebben ons geschoold in moderne datascience technieken, o.a. tijdens het scholingstraject 

"onderzoeker nieuwe sti j l". Vla de opleiding datascience van UvT en TU Eindhoven hebben we 
studenten ingezet voor nieuwe oplossingen voor dataanalyse. Het eerste concrete resultaat 
van de benutting van nieuwe onderzoeksmethoden is dat we (met de TU Eindhoven) op 
wijk/dorpsniveau voorspellingen hebben gedaan van zelf en samenredzaamheid die 
beschikbaar zijn voor al onze gemeenten. 

i We hebben een ZONMW subsidie verworven voor de evaluatie van de persoonlijke 
gezond hei dscheck vanuit de AWPG Brabant. In de gemeente Oosterhout vond een wijkgericht 
pilot plaats gedaan. Inwoners checkten zelf hun gezondheid, ontvingen digitaal een 
gezondheidsrapport en op maat advies hoe hun gezondheid te bevorderen. De collectieve 
Informatie hieruit heeft geleld tot een gezondheidsprofiel, een mooi voorbeeld van 
maatschappelijke informatievoorziening. 

» Samen met de Velllgheidsreglo is de eerste opzet gemaakt voor een monitor fysieke veiligheid, 
gericht op zelf en samenredzaamheid in wijken in geval van (grootschalige) incidenten. We 
hebben gezocht naar nieuwe methoden en oriënteerden ons o.a. op de mogelijkheden van de 
GGDJ app waarin games als onderzoeksmethodiek worden gebruikt. 
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» We hebben een eerste aanzet gemaakt voor de vernieuwingen tn het systeem van monitoring 
publieke gezondheid, waarbij we continue monitoren in plaats van het huidige systeem waarbij 
één leeftijdsgroep één keer per vier jaar aan de beurt komt. Voor de doelgroep jeugd zijn 
school en gemeenteprofielen gemaakt vanuit het contactmoment 2

e klas Voortgezet 
Onderwijs. De gemeenteprofielen zijn op ons digitale platform www.Qezondheldsatlas.nl 
verschenen, waardoor we actueel inzicht in de gezondheid van deze leeftijdsgroep hebben. 
Voor het schooljaar 20162017 Is de vragenlijst van het contactmoment V02 aangepast en zijn 
voorbereidingen getroffen voor nieuwe profielen. Vanaf augustus konden ouders met kinderen 
van 1,5 jaar en 3 jaar op Mijn Kind in Beeld een digitale vragenlijst invullen over de 
gezondheid van hun kind. Op basis van hun antwoorden kregen ouders direct een online 
gezondheidsadvies. De gegevens waren ook direct beschikbaar voor professionals In het 
digitale kinddossier en  daarmee  op termijn voor collectieve beleidsinformatie. We werkten 
verder aan de vragenlijsten en andere leeftijdsgroepen en mogelijkheden voor vernieuwingen 
voor volwassenen en ouderen. We maken steeds meer gebruik van databestanden die binnen 
de GGD en bij andere instanties beschtkbaar zijn en we dragen bij aan de ontwikkeling van het 
GGD datawarehouse om te komen tot beleidsinformatie. De eerste ervaringen hiermee zijn 
opgedaan. Zo hebben we meegedacht en informatie geleverd voor opname in het GGD 
datawarehouse van gegevens uit het digitale kinddossier over overgewicht en psychosociale 
problemen, van de verschillende gezondheidsmonitors. 

« Voor de gemeente Moerdijk hebben we de kankerlncldentie onderzocht met behulp van data 
van de Integrale Kanker Registratie. Vervolgonderzoek is gestart waar we, in samenwerking 
met het NIVEL, gebruik maken van huisartsregistraties. 

Focuspunt monitoring In het sociaal domein: Voor onze gemeenten houden we een vinger aan de 
pols als het gaat om de veranderingen in het sociaal domein. Welke impact hebben de 
decentralisaties op de gezondheid en het welzijn van WestBrabanders? 
* In opdracht van de gemeenten hebben we samen met alle partners in de jeugdzorg een 

Transformatfemonltor Jeugdzorg (TMJ) doorontwikkeld en uitgevoerd. We hebben per 
gemeente rapportages geleverd, die handvat gaven aan de gemeenten en partners om waar 
nodig bij te sturen op deze grote omslag in het systeem van de jeugdzorg en als 
verantwoordingsinstrument diende naar de gemeente raden. Een resultaat uit de TMJ was b.v. 
dat de samenwerking tussen de veiligheidsketen en de toegangsorganisaties niet optimaal 
verliep. Hierop is vanuit o.a. Veilig Thuis en de toegangsorganisaties geïnvesteerd. We hebben 
een klantevaluatie uitgevoerd, waaruit de impact van deze monitor onomstotelijk is gebleken. 
Gemeenten zijn tevreden over dit instrument om de veranderingen in de jeugdzorg te 
monitoren. 

i In opdracht van de gemeente Roosendaal is een integrale monitor sociaal domein ontwikkeld 
voor de beleidsdoelen van de transformaties jeugd, Wmo en participatiewet. Het Instrument 
biedt raadsleden en beleidsmakers in Roosendaal op een eenvoudige manier inzicht in de 
effecten van lokaal beleid op het welzijn van inwoners. 

* Bij de beleidsmonitor Wmo en participatie is voor de gemeente Breda het Lokaal Planbureau 
Breda vervolgd waarbij participatie en zelfredzaamheid van mensen in de bijstand centraal 
staat. 

» Via een digitaal magazine heeft iedere gemeente de uitkomsten van de gezondheidsenquête 
bij jongeren uit klas 2 en 4 VO ontvangen, aangevuld met gegevens uit het contactmoment 
2V0. Ook verschenen voor basisschoolkinderen per gemeente profielen over de thema's 
overgewicht en psychosociale problemen, op basis van gegevens uit het digitale kinddossier. 

» Van september tot en met december is het veldwerk verricht van de Gezondheidmonitor voor 
volwassenen en ouderen. 

En verder....: Hebben we op verzoek landelijk onze kennis overgedragen en hebben we onze 
onderzoekskwaliteiten getoetst via presentaties tijdens wetenschappelijke congressen en 
publicaties in peerreviewed tijdschriften. Zo werkten we mee aan de nieuwe editie van het 
leerboek 'Epidemiology in public health practice', gaven we onderwijs binnen leermodules van TNO 
en NSPOH, en publiceerden we artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. 
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3.3 Wat heeft het gekost? 
(m du.icndep tgre'i) 

Realisatie Begroting Verschil 
Lokaal neiondheldsfaeleid 
Kosten programma lokaal gezondheidsbeleid 1.892 1.932 40 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket 1.406 1,406 tl 
Overig* opbrengsten 473 406 -67 
ToUat opbrengsten 1.879 1 . 8 » -67 

Resultant -13 - 130 -107 

4 Publieksinformatie en documentatie 

4.1 Wat hebben we bereikt? 
Ook In 2016 verzorgde de GGD actuele gezondheidsinformatie aan burgers en partners. Dat deden 
we door o.a. websites, ons emagazine, folders en wachtkamervoorllchting. 

4.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Een nieuwe website GGD West-Brabant 
Op 31 mei 2016 werd de nieuwe website van GGD WestBrabant gelanceerd. Een zogenaamde 
toptakenwebsite. Een website die helemaal is afgestemd op de wensen, behoeften en het 
(zoek)gedrag van onze burgers en professionals. 
Om te komen tot de inhoud en structuur van deze nieuwe website werden begin 2016 een aantal 
'klantrelzen' georganiseerd. Tijdens de ontwikkeling en de bouw werd samen met klanten 
beoordeeld of we op de goede weg zaten. In het 2

e deel van 2016 is er hard gewerkt aan de 
dóórontwikkeling van de website. We ontvingen diverse positieve signalen van gebruikers. 
We zijn er trots op dat onze nieuwe website zo goed wordt gewaardeerd en dat een andere GGD 
zelfs onze website heeft geadopteerd. 

In 2016 hebben 92.205 mensen onze website bezocht. In oktober zagen we de grootste piek 
bezoekers op onze website in verband met de berichtgeving over'rubbergranulaatkorrels op 
kunstgrasvelden'. De meest bezochte 'toptaak' was "Ik wil een SOAtest'. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor Identtřţįatledoelelnden. 
Behorend bí^^iTitroleverklaring 
d.d. 25/pr i l 2017 

19 GGD West-Brabant 



Actiever op soda) media 
In 2016 waren we voornamelijk actief op Twitter en Llnkedln, terwijl we uit statistieken zien dat 
Facebook voor onze GGD een steeds belangrijker medium wordt. We hebben gezien dat de sociale 
media Twitter, Facebook en Unkedln de belangrijkste toeleverancier zijn voor een bezoek aan 
onze website. Unkedln wordt op dít moment reactief ingezet voor de verspreiding van vacatures 
en ons digitale magazine. 

In 2016 waren we erg actief op ons twitteraccount @ggdwestbrabant. We verzonden niet alleen 
tweets, maar volgden en analyseerden wat er online werd gedeeld over onze GGD en over 
landelijke en regionale onderwerpen die relevant zijn voor de publieke gezondheid. Onze tweets 
werden ongeveer 450.000 keer gezien. 

E-magazine Gezond West-Brabant 
We zijn verder gegaan met ons digitale magazine 'gezond WestBrabant'. We maakten specials 
over de integratie van vluchtelingen, over krachtig samenwerken met de eerste lijnorganisaties, 
ziekenhuizen en woonzorgcentra, over zelfredzaamheid via ehealth en over samen veilig: samen 
voorkómen. We verstuurden deze naar burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
beleidsmedewerkers en samenwerkingspartners. Eind 2016 hebben 9.000 mensen in het GGD

netwerk één of meer van onze digitale magazines of specials gelezen. We ontvingen complimenten 
over deze moderne manier van communiceren van onze netwerkpartners. 

4.3 Wat heeft het gekost? 

(In rigtisnden euro's] 

Realisatie Begroting Verschil 
Publieksinformatie en documentatie 

Kosten programma publieksinformatie en documentatie 253 258 6 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket 273 273 0 

Resultaat 21 15 - 6 

5. Gezonde en veilige leefomgeving 

5.1 Wat hebben we bereikt? 
Door het uitvoeren van preventieprogramma's, technische hygiěnezorg en medische milieukunde 
hebben we de leefomgeving en gezondheid van de inwoners in WestBrabant beschermd, 
bevorderd en bewaakt. 

Preventieprogramma's 
Ook in 2016 lag de nadruk van onze gezondheidsbevorderaars op flexibilisering en vraaggericht 
werken door aan te sluiten bij lokale behoeften. Deze vraaggerichte invulling van 
preventieprogramma's leidde tot meer burgerbetrokkenheid en mede daardoor tot een betere 
borging van initiatieven. Twee voorbeelden van burgerinitiatieven die zijn ondersteund door de 
gezondheidsbevorderaars: het voorkomen van eenzaamheid (Present in Vriendschap, EttenLeur) 
en de sportdag van de Marokkaanse Moskee in Roosendaal voor kinderen in de wijk (hierin werd 
samengewerkt met het bestuur van de moskee, scholen, SSNB, WijzijnTraverse en 
ĵeugdprofessionals). 

Technische hygiënezorg 
Ook In 2016 is vanuit technische hygiënezorg in samenwerking met gemeenten toegewerkt naar 
meer mogelijkheid tot lokale sturing van gemeenten op de kwaliteit van de (inspecties) 
kinderopvang. 

GGD West-Brabant 
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Op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen hebben we In 2016 alle 
kinderopvangvoorzieningen in WestBrabant bezocht. Daarnaast Is bij 5"Ŵ van de voorzieningen 
voor gastouderopvang steekproefsgewijs toezicht uitgevoerd. 

Vanuit het team THZ is in 2016 een toezichthouder aangewezen als specialist voor Het Nieuwe 
Toezicht, dat vanaf 1 januari 2018 van kracht wordt. Zij neemt deel aan landelijke bijeenkomsten, 
houdt ontwikkelingen bij, informeert collega's hierover en Initieert implementatie van wijzigingen 
in de werkwijzen. 

De gemeente Bergen op Zoom gaf aan graag meer grip te willen hebben op de kwaliteit van de 
W E binnen de gemeente. Vanuit THZ Is deze vraag, samen met de gezondheidsbevorderaar/ W E 

speciaiist opgepakt en vertaald naar een kwaliteitsvoorstei waarbij de kwaliteit van de W E door 
document en praktijkonderzoek wordt getoetst. In pilotvorm is deze opzet uitgevoerd in het 
najaar van 2016. Op basis van een succesvolle evaluatie is bepaald dat in 2017 de GGD atle 
voorzieningen in Bergen op Zoom die W E geven gaat toetsen. 

Op basis van diverse wet en (lokale) regelgeving is in 2016 bij verschillende soorten 
voorzieningen onderzoek m.b.t. veiligheid en hygiëne uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn op basis 
van gemaakte afspraken tussen gemeenten en GGD, meestal aangekondigd, uitgevoerd. Hieronder 
vallen de onderzoeken binnen de tattoo ŭ piercingsshops, basisscholen, seksbedrijven, schepen en 
WMOvoorzieningen. 

In 2016 heeft een doorontwikkeling m.b.t. de toetsingscriteria WMO plaatsgevonden. Dit krijgt in 
2017 vervolg. Tevens heeft overleg op clusterniveau (6 samenwerkende gemeenten, Dongemond 
Gemeenten en Brabantse Wal Gemeenten) en regionaal niveau plaatsgevonden. Tijdens deze 
overlegvormen zijn afspraken m.b.t. beleid en inhoud gemaakt. Deze werkwijze wordt ook 
voortgezet in 2017. De toezichthouders hebben een eerste aanzet gemaakt tot interne 
beleidsondersteuning, dit zal worden vervolgd in 2017. 

Voor de 18 gemeenten zijn In 2016 zogenaamde "gemeenteadviezen" opgesteld. In deze 
documenten is voor elke gemeente een overzicht opgenomen van de voorzieningen waarvan 
kwetsbare burgers gebruik maken en voorzieningen waar risicovolle handelingen plaatsvinden. 
Tevens wordt in dit gemeenteadvies aangegeven op welke wijze binnen de betreffende voorziening 
toezicht m.b.t. hygiëne en veiligheid vormgegeven dient te worden. 

Gezondheid, milieu en veiligheid 
Het team Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) fungeert onder de verantwoordelijkheid van de 
GGD WestBrabant en voerde voor de drie GGD'en in NoordBrabant taken uit ter bevordering van 
de medischmilleukundige zorg voor gemeenten: 
 het beantwoorden van vragen uit de bevolking; 
 het adviseren over risico's, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen; 
 het signaleren van ongewenste situaties; 
 het geven van voorlichting; 

het doen van onderzoek. 
GMV beantwoordt vragen van en adviseert aan onder andere gemeenten, burgers, scholen, 
woningbouwverenigingen, de veiligheidsregio en de provincie bij (acute) vraagstukken over milieu 
en gezondheid. 

5.2 Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Preventieprogramma's 

Uitvoering maatwerk, netwerken vergroot: In alle gemeenten voerden we het maatwerk 
preventieprogramma's volgens de maatwerkafspraken uit. De invulling van het maatwerk werd 
deels of geheel vraaggericht Ingevuld en is onderdeel van een Integrale aanpak In wijk, buurt of 
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dorp. De GGD werkte nauw samen met publieke en private partners. We verbeterden onze 
verbindingen met scholen, het voorliggend veld en zorgpartners. Door een verbreding naar het 
sociale domein realiseerden we ook verbindingen met minder vanzelfsprekende partners zoals de 
bibliotheek en de kunstsector. 

Vraaggericht: De drie pijlers die de inhoud en vorm van de vraaggerichte invulling van het 
maatwerk bepaalden, zijn: beleidsdoelen van de gemeente; beschikbare actuele landelijke 
onderzoeksgegevens (b.v. vanuit RIVM, Rutgers WPF, Voedingscentrum) en gezondheidsinformatie 
over burgers (GGD monitoren, gezondheidsprofìelen/wijkprofielen) én de wensen en behoeften 
van burgers en netwerkpartners. We hebben op 11 (prognose was 10) thema's 
preventieprogramma's uitgevoerd, nl. alcohol, roken, seks 8t relaties, pesten, mediawijsheld, 
eenzaamheid, voeding, bewegen, dehydratase, valpreventie en laaggeletterdheld. 
In 2016 zagen we bij de invulling van het maatwerk een verschuiving in doelgroepen, met meer 
aandacht voor (kwetsbare) volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld: 
» In Balans, valpreventie voor ouderen, in samenwerking met fysiotherapie. Bereik in 

Prinsenbeek: 80 ouderen. Bereik in Heusdenhout/Brabantpark: 50 ouderen. 
» Present in Vriendschap (EttenLeur). Bereik Is 43 present vragers (eenzame inwoners). 
« Koken voor licht dementerende ouderen samen met bovenbouw basisonderwijs in 

Zorgcentrum Woensdrecht. 
* Week van de eenzaamheid (Roosendaal). 
Over voorbeelden van vraaggericht werken, zoals 'Rucphen ontmoet' (Rucphen), 'Persoonlijke 
Gezondheldscheck' (wijk Dommelbergen Oosterhout) en 'Eten met aandacht' (Woudrichem) en de 
al eerder genoemde preventieprogramma's kunt u lezen in ons Inspiratiemagazine 
gezondheidsbevordering, 

Subsidies: Ook in 2016 hadden de gezondheidsbevorderaars een aanjagende en faciliterende rol 
voor het verkrijgen en coördineren van diverse subsidies voor wijk, buurt, school en sportclub 
zoals het Gezonde schoolplein, de Gezonde school, Sportfmpuls, Samen doen (Rucphen) en het 
Budget vitale wijken en dorpen (Roosendaal). 

Integrale aanpak: Onze inzet bij succesvolle aanpakken zoals JOGG (Breda, Roosendaal, Bergen 
op Zoom) en 'preventie in ketenaanpak chronische aandoeningen' (Oosterhout) hebben we in 2016 
gecontinueerd. Daarnaast hebben we samen met onze netwerkpartners extra ingezet op de 
thema's weerbaarheid, armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheld en seksualiteit en relaties. 

Zichtbaarheid: In 2016 zijn de gezondheidsbevorderaars extra alert geweest op het 
zichtbaar maken van de bereikte resultaten via het Inspiratiemagazine 
gezondheidsbevordering. Maar ook via twitter, het lanceren van een eigen 
facebookpagina (Gezondheidsbevorderaars GGD WestBrabant) en vla het deelnemen 
aan paneldiscussies en ontmoetingsavonden met Inwoners. 

Vluchtelingen: Er was extra financiering met inzet vanuit Programma Gezondheidszorg 
Asielzoekers (PGA) voor het asielzoekerscentrum (AZC) Breda tot aan de sluiting van dit 
centrum in november 2016. We sloten nauw aan bij vragen en signalen vanuit COA, de Opvang en 
de Internationale schakelklas (ISK) en opvanglocaties voor AMVers (Alleenstaande Minderjarige 
Vreemdelingen). Lichamelijke verzorging, seksuele voorlichting, middelengebruik en veiligheid 
(o.a. fietsen en zwemwater) waren belangrijke thema's. 

SST, 

Technische hygiënezorg 
In 2016 voerden we toezicht uit op 574 voorzieningen binnen de kinderopvang (prognose was 
600). Nader of incidenteel onderzoek vond 125 keer plaats. Daarnaast voerden we onderzoek uít 
voor 48 nieuwe registraties van kinderopvangvoorzieningen ten behoeve van opname in het 
Landelijk register Kinderopvang en Peuterspelzalen (LRKP) en 71 inspecties In recent gestarte 
voorzieningen (start exploitatie). Verder voerden we toezicht uit op 346 nieuwe gastouders en 
onder 157 in het LPKP geregistreerde gastouders als onderdeel van een aselecte steekproef van 
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Zo. Tevens vond bij gastouders 2 keer een incidenteel onderzoek en 13 keer een nader onderzoek 
plaats. 

We voerden inspecties technische hygiënezorg uit in 1 basisschool en een 1 asielzoekerscentrum. 
We beschreven de bevindingen In adviesrapporten. Ook hebben we Inspecties uitgevoerd in 9 
seksinrichtingen (prognose was 16), 49 tattoo en piercingshops (9 verlengingen en 40 nieuwe 
voorzieningen) (prognose was 23), bij 11 evenementen tattoo en piercing, In 3 bedrijven voor 
tweedehands kleding en we deden 62 scheepsinspectles (prognose was 70). 
Het toezicht WMO is binnen de afdeling THZ Ingericht. Er zijn in 2016 56 WMOinspectìes 
(prognose was ook 56) uitgevoerd bij klanten van 18 voorzieningen. Daarnaast zijn 5 
ca lam iteiteno nderzoeken u itgevoerd. 
Ook In 2016 volgden en Implementeerden we lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen door 
deelname aan lokale, regionale en landelijke overlegstructuren (ROHV, ROKO, WMO, Zeebra e.d.) 
en deelname aan lokale, regionale en landelijke projecten (Het Nieuwe Toezicht, GIR). Daarnaast 
Initieerden en organiseerden we regionale overlegstructuren, zoals het ambtenaren overleg WMO 
en kinderopvang. 

Gezondheid, milieu en veiligheid 
In 2016 behandelden we 178 vragen van burgers en gemeenten uit regio WestBrabant over 
milieu en gezondheid (in NoordBrabant in totaal 640). Deze gingen vooral over binnenmilieu, 
luchtkwaliteit en gevaarlijke stoffen zoals asbest. 

Ook op basis van signalen uit ons netwerk en de (lokale) media adviseerden we gemeenten in heel 
NoordBrabant over lokale kansen en knelpunten op het vlak van milieu, leefomgeving en 
gezondheid. De focus lag daarbij op gezonde gebiedsontwikkeiing/wljkinrichtlng (ook met oog op 
de naderende omgevlngswet), veehouderij en veiligheid/crisisbeheersing. 

Zo informeerden en adviseerden we al onze gemeenten in NoordBrabant over rubberkorrels op 
kunstgrassportvelden in relatie tot gezondheid, naar aanleiding van een uitzending door Zembla en 
de onrust die daarover was ontstaan onder sporters en sportclubs. 
In WestBrabant gaven we daarnaast, op verzoek, advies bij 24 lokale vraagstukken in 12 
gemeenten. Onder andere over intensieve veehouderijen (Rucphen, BaarleNassau, EttenLeur, 
Woudrichem, Oosterhout) en een mestverwerker (Roosendaal), over bodemverontreiniging (Breda, 
Geertruidenberg, Halderberge, Roosendaal en Steenbergen), gezondheid in planvorming 
(Roosendaal, Breda, Moerdijk) en evenementen In ongecontroleerd zwemwater (Breda, Etten

Leur). Daar bovenop hebben we in de regio WestBrabant in 10 gevallen advies gegeven aan de 
gemeente of risicocommunicatie naar burgers verzorgd bij een vraag of incident met een meer 
acuut karakter, zoals bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. 

We verzorgden (veelal op verzoek) 10 voorlichtingen in diverse gemeenten In WestBrabant, over 
gevaarlijke stoffen, straling van zendmasten, gezondheidsrisico's van wonen naast het spoor en 
over gezondheid in kader van de aankomende omgevlngswet. 

Op provinciaal niveau speelden we ook een rol in de aanpak van urgentiegebieden veehouderij, de 
mestdialoog en evaluatie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Daarnaast 
participeerden we in diverse lokale en regionale werkgroepen, met name over gezondheid in 
planvorming in kader van de aankomende Omgevlngswet (o.a. de Brabantse Health Deal). 

In 2016 is bij 88 milieuIncidenten in de veiligheidsregio's van NoordBrabant, Zeeland en Zuid

Limburg de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) van team GMV om advies 
gevraagd. Hiervan waren er 28 Incidentmeldingen uit de velllgheidsreglo Midden en West

Brabant. 

Via landelijke GGDwerkgroepen oefenen we invloed uit op nationale beleidsbeslissingen die lokaal 
van invloed zijn, zoals over lucht, geluid, veehouderij en Omgevlngswet. Samenwerking met 
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kennisinstituten zoals het RIVM of binnen kennisplatforms biedt ons snel toegang tot 
specialistische kennis voor beantwoording van (beleids)vragen over leefomgevingsrisico's. 

In de onderstaande tabel leest u (aanvullend aan het output overzicht op de volgende pagina) wat 
GMV in de hele regio NoordBrabant aan activiteiten heeft verricht en wat er in de regio West

Brabant Is gerealiseerd, 

Prognose heel 
NoordBrabant 
2016 

Gerealiseerd 
heel Noord

Brabant 2016 

Gerealiseerd 
WestBra bant 
2016 

Klantgesprekken 
gemeente 

13 19 5 

Presentatie/voorlichting 29 38 11 
Werkgroep/klankbord

groep 
7 27 9 
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5.3 Wat heeft het g e k o s t ? 

(in duunden euro's) 

Realisatie Begroting Verschil 
Gerande en veRIne leefomnevlno 
Kosten pragrarrrra getonde en veltge teeforrgevlng 2.888 2.850 -38 

Gemeentel ijte bijdrage basistakenpakket ( « c l . maatwerk) 709 709 0 
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket maatwerk 589 589 0 
Opbrengsten u t tarieven 104 121 18 
Overige opbrengsten 1.344 1.361 16 
Totaal opbrengsten 2.746 2.780 34 

Resultaat -142 -70 7 2 

6. Kwetsbare groepen 

6.1 Wat hebben w e bere ik t? 

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 
In de transformatie die zich momenteel in de samenleving voltrekt, zijn het voeren van eigen 
regie, het hebben van een sociaal netwerk en eigen kracht belangrijke principes. Maar we zien ook 
mensen die kwetsbaar zijn, minder zelfredzaam en soms ook zorg mijden. Zij hebben (tijdelijk) 
niet het vermogen om regie te voeren over de eigen gezondheid, hun bestaan en om keuzes 
daarin te maken. 

Via het Meldpunt Zorg en Overlast kunnen burgers en professionals zorgwekkende situaties in hun 
omgeving melden. Na de melding brengen we de situatie in kaart en gaan we waar nodig over tot 
actie. In Breda en Bergen op Zoom is het Meldpunt ingebed in respectievelijk Centraal Onthaal en 
in de lokale Vraagwijzers. Alle gemeenten In de maatschappelijke opvangregio Bergen op Zoom 
gaven via hun gemeentelijke websites bekendheid aan het Meldpunt. 
In 2016 behandelden de medewerkers van het meldpunt 627 meldingen. Dit waren er minder dan 
in 2015 doordat er minder campingacties dan in 2015 zijn uitgevoerd en er minder meldingen 
binnen kwamen vla Delta en Enexis vanwege een aangepaste werkwijze (zie hieronder). 
De meldingen zijn doorgaans complex: moeilijk op te lossen problemen zoals verslaafden met 
huisvestingsproblemen, chronisch psychiatrische patiënten die overlast veroorzaakten en 
campingbewoners met beperkingen. 

Sociaal-medische zorg Dak- thuislozen 
Deze zorg voert de GGD vanaf juni 2015 weer uit. In Bergen op Zoom is twee keer per week een 
verpleegkundig spreekuur bij de Maatschappelijke Opvang. In Breda vinden wekelijkse GGD 
verpleegkundige spreekuren plaats op locatie van de maatschappelijke opvang, In het Annahuls en 
bij de GGD. In 2016 zijn 119 dak en thuislozen door de verpleegkundigen gescreend. Daarnaast 
werden 312 vervolgconsulten uitgevoerd. Wat vooral aangetroffen werd, waren combinaties van 
ernstige somatische aandoeningen, verslavingen en psychiatrische problemen. Veel voorkomende 
somatische klachten die gezien zijn, waren gewrichtsklachten, longklachten, huidklachten, 
maagklachten en gebitsklachten. 
Het merendeel van de onderzoeken vraagt om vervolgacties zoals toeleiden naar huisartsenzorg, 
verwijzing naar een tandarts of fysiotherapie, regelen van medicatie en overleg met andere 
instanties zoals Maatschappelijke Opvang, Straatteams, Centraal Onthaal, WijZijn, Annahuis en 
Doorstroomvoorziening 't U. 
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Met huisartsen in de regio's Bergen op Zoom en Breda zijn in 2016 werkafspraken gemaakt over 
het consulteren door de verpleegkundige en het toelelden naar huisartsenzorg. Deze 
samenwerking verloopt na (met name in Breda) een stroeve start steeds beter. 
Er werd door de GGD verpleegkundigen deelgenomen aan overleg met o.a. het OGGZ kernteam, 
het Straatteam, Jeugd en Maatschappelijke Opvang om zo beter outreachend te kunnen werken en 
om de preventieve mogelijkheden te onderzoeken voor o.a. zwerfjongeren. 

In november organiseerden een symposium 'Als alles tegenzit' over hoe zorgverleners en 
gemeenten samenhang kunnen brengen in de aanpak naar een duurzaam herstel van dak- en 
thuislozen In de regio Bergen op Zoom. We deden dat samen met coördinerend huisarts daklozen 
René Asselbergs, de gemeente Bergen op Zoom en WijZIjn. 

Inzet op campings 
De GGD heeft intensieve aandacht voor zorgwekkende bewoners op campings. Daardoor komen 
kwetsbaren op campings beter in beeld en zetten meer organisaties zich In voor de leefbaarheid op 
de camping. We sporen problemen op en leiden bewoners toe naar zorg en huisvesting buiten de 
camping. Op alle onderzochte campings leven bewoners met ernstige problemen op meerdere 
levensgebieden. De omvang van de problemen verschilt per camping. 

Personen met verward gedrag 
Landelijk maar ook regionaal was er in 2016 aandacht voor het vraagstuk van personen met 
verward gedrag. Het aantal meldingen bij politie neemt jaarlijks met lOlb toe. Een landelijk 
aanjaagteam werd in 2016 omgevormd tot een Schakelteam omdat er nog geen sluitende aanpak 
gerealiseerd was in de meeste gemeenten. In West-Brabant onderzocht de GGD de knelpunten en 
adviseerde het Algemeen Bestuur in april om een regionaal programma voor een verbetertraject 
onder regie van gemeenten te bepleiten. Medio 2016 werd er een regionaal actieprogramma 
ontwikkeld onder regie van de centrumgemeenten Bergen op Zoom en Breda en de gemeente 
Roosendaal. Het programma West-Brabant wil een samenhangende, domein-overstijgende aanpak 
voor zorg voor en ondersteuning aan mensen met verward gedrag, waarbij betrokken partijen met 
elkaar afspraken maken en deze ook opvolgen, deskundigheid Is bevorderd en de noodzakelijke 
voorzieningen zijn getroffen. Begin februari 2017 wordt een besluit over de subsidie verwacht. 

Forensische geneeskunde 
In nauwe samenwerking met Justitie voeren de forensisch artsen de taak uit van gemeentelijk 
lijkschouwer, tijdens een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Dit gebeurt bij twijfel aan een natuurlijke 
dood en bij euthanasie. 
Als markttaak voeren we in opdracht van de politie de medische arrestantenzorg en forensisch 
medisch onderzoek uit. 

Psychosociale hulp 
We bevorderden de psychosociale hulpverlening bij Incidenten, ongevallen en rampen, 
bijvoorbeeld bij onrust na moord of zedenzaak. 

6.2 Wat hebben w e h iervoor g e d a a n ? 

Openbare geestelijke gezondheidszorg 
In nauwe samenwerking met partners boden we een onafhankelijk vangnet voor mensen die zorg 
en bescherming (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen. Zo pakten we woningvervulling aan (183 
gevallen in 2016). 
Via Delta kreeg de GGD 97 meldingen binnen. De afspraken met Delta water en Enexis om het 
afsluiten van energie te voorkomen zijn in 2016 geëvalueerd en aangepast. Daardoor worden nu 
alleen nog de zorgwekkende personen/gezinnen gemeld, en niet meer alle adressen met 
betalingsachterstand. 
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We namen deel aan 131 casuĩstiekoverleggen in alle gemeenten (MaSS, OGGZ kernteam en het 
bemoeizorgteam van de regio Breda). Doordat Veilig Thuis gehuisvest is in het GGDgebouw zijn 
de lijnen kort en wordt In voorkomende gevallen snel overleg gevoerd over meldingen waar 
(signalen van) huiselijk geweld speelt. Om de samenwerking met ketenpartners te bevorderen 
wordt o.a. een dagdeel in het Veiligheidshuis In Bergen op Zoom en op de Vraagwljzer in Bergen 
op Zoom gewerkt en sluiten we (op ad hoe) basis aan bij overleg van sociale wijkteams. 

Inzet op campings 
De GGD heeft in 2016 op 17 campings ļ recreatieterreinen In WestBrabant onderzoek gedaan 
naar leefomstandigheden en leefsituatie van bewoners. Deze campingacties zijn uitgevoerd In de 
gemeenten BaarleNassau, Bergen op Zoom, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen en Zundert. Op 
verzoek van deze gemeenten Is de mate van kwetsbaarheid van de kinderen en volwassenen op 
de campings verkend. Veel bewoners en vooral kinderen bleken niet In beeld, de 
leefomstandigheden waren vaak erbarmelijk en de problemen van bewoners groot. Daarom zetten 
we de zorg voor kwetsbaren op campings hoog op de agenda, zowel bij gemeenten als intern. 
Aanvullende zorg en begeleiding is in gang gezet en gecoördineerd door de GGDverpleegkundigen 
en artsen. Dit gebeurde vla een proactieve benadering in samenwerking met netwerkpartners. 
Daarnaast is deelgenomen aan 3 handhavingsacties In de gemeenten Moerdijk, Rucphen en 
Zundert. 
In 2016 was er een wekelijks spreekuur op camping Fort Oranje in Rljsbergen, waarbij we 
samenwerken met Maatschappelijk Werk en Mee. 

Forensische geneeskunde 
In 2016 waren er 619 lijkschouwen. Het aantal groeit jaarlijks met 4101ĥ. Dit komt vooral omdat 
steeds meer burgers bewust kiezen voor euthanasie (in 2016 238 gevallen). De lijkschouwen zijn 
bovendien steeds complexer. Bij elkaar zorgt dat ervoor dat er meer inzet van onze forensische 
artsen nodig is. We hebben dit in 2016 opgelost binnen onze eigen begroting. 

Als markttaak hebben we in opdracht van de politie ongeveer 1400 forensische verrichtingen 
uitgevoerd, het merendeel van deze verrichtingen betreft arrestantenzorg (1100). 

In december 2015 is er een landelijk overleg veiligheid en politie (LOVP) geweest met de Minister 
en de regioburgemeesters. De Minister heeft in het overleg aangegeven dat de aanbesteding van 
de forensisch medische zorg stilgelegd wordt tot 1 januari 2018 en dat de ti jd zal worden genomen 
om na te denken over de vraag of deze dienstverlening überhaupt aanbesteed moet worden en 
hoe een en ander te organiseren. Hiertoe is de Commissie Hoes ingericht die naar verwachting 
begin maart 2017 met een advies komt. 

Psychosociale hulpverlening 
Bij de psychosociale hulpverlening bij incidenten en bij ongevallen en rampen hebben we een 
preventieve, uitvoerende en coördinerende rol. Social media nemen een steeds belangrijker plaats 
in bij de verspreiding van het nieuws over zo'n incident. We werken hierbij samen met de GGD 
Hart voor Brabant, in een 24uurs rooster en in de onderlinge ondersteuning bij concrete 
casussen. In 2016 schaalden we bij 1 van de 17 meldingen van ingrijpende gebeurtenissen een 
kernteam P5Hİ op. Bij 1 melding schakelde de PSHi coördinator de EVPer in, ter ondersteuning 
van de casus. Bij 13 meldingen kon volstaan worden met een telefonisch contact. Het betrof onder 
andere zedenzaken, seksueel overschrijdend gedrag, overlijden leerling VO, zelfdoding leerling VO 
en een moordzaak. Hulpverlening vindt altijd plaats In overleg met betrokken instellingen en de 
gemeente. 
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6.3 Wat heef t het g e k o s t ? 

(bi dutzandem luro's) 

Resliiatle Begroting Verschil 
IfruUļMrJLĮIMBlū 
Kosten progranrrB Kwetsbare groepen 1,316 t.284 -3? 

Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket 8G7 B67 O 
Opbrengsten uit taneven 346 363 18 
Overige opbrengsten Ş2, 2Ş. 27 
Totaal opbrengsten 1.264 1.255 -g 

Resultaat -51 -29 23 

7. GHOR 
De GHOR heeft zich ook in 2016 doorontwikkeld als een zelforganiserend team. Het begon met 
een zeer grote Brabantbrede oefening 'outbreak', die ons als crisisorganisatie weer op scherp 
heeft gezet. In 2016 zijn I9x GRIP 1 situaties voorgekomen, 3x GRIP 2 situaties en l x GRIP 3. En 
de verschillende schokkende aanslagen in Europa In 2016 leren ons om waakzaam en alert te zijn 
op wat kan gebeuren. 

In samenwerking met de veiligheidsregio MiddenWest Brabant zijn we een Taskforce Veiligheid en 
Zorg opgestart, waarin partners uit de zorg en veillgheidssector samen werken aan expedities die 
de risicogerichtheid van burgers buiten verbeteren. Brandweer leert van de Thuiszorg en het Rode 
Kruis leert van de Politie, gezamenlijk zetten we in op een betere zelfredzaamheid van alle 
bewoners. De GHOR vervult hierin een aanjaagrol. De GHOR heeft te maken gehad met 
veranderende SIGMA teams In onze regio. Deze teams worden Ingezet wanneer er door een 
ongeval of ramp een groot aantal slachtoffers valt dat medische hulpverlening nodig heeft. 
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8. Overige afdelingen 
De kosten en opbrengsten van de overige afdelingen nemen we ook mee om de aansluiting met 
het exploitatieoverzicht te houden. Hierbij staan onder andere: facilitaire zaken, management en 
projectmanagement. 

{In duizenden euro's] 

V e r s c h i l Ounrioa afdelinnan 

Kosten overige afdelingen 

Overige bijdrage gemeenten (sociaal statuut, 

achterblijvende verpHchtinen en BOPZ-online) 
Overige opbrengsten 
Financiële baten en lasten 
Vrijval voorziening bijzonder personeel problemen 
Vrijval voorziening groot onderhoud 
Vrijval BTW voorziening 
Totaal opbrengsten 

Rea l isa t ie 

964 

69 
1.055 

124 
122 
919 
344 

2.632 

Begrot ing 

1.125 

72 
1.103 

124 
120 

0 
0 

1.418 

161 

3 
4B 

0 
- 2 

- 919 
-344 

-1 .214 

R e s u l t a a t 1.669 293 •1.375 

De Vrijval voorzieningen hebben plaatsgevonden in verband met actualisering van de voorziening 
eind 2016 (o.a. voorziening BTW, voorziening bijzondere personeelsproblemen en 
onderhoudsvoorziening). Vrijval onderhoudsvoorziening zal in paragraaf 1.2 Huisvesting besproken 
worden. 
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1. Paragraaf Bedrijfsvoering 

1.1. Hé t Serv ice C e n t r u m 
Hét Servicecentrum Is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart 
voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als 
doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en 
automatisering, personeelszaken, kwaliteit en facilitaire zaken. Deze samenwerking is geregeld In 
een overeenkomst 'kosten voor gemene rekening' die het risico van btw-heffing afdekt. 

De GGD Hart voor Brabant Is penvoerder en heeft voor Hét Servicecentrum (HSC) een aparte 
administratie ingericht. HSC wordt geleid door de directeuren van de deelnemers. De financiën 
van HSC zijn onderdeel van de jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant. 

1.2. Huisvest ing 
In 2016 zijn plannen uitgewerkt voor een optimalisatie van het pand aan de Doornboslaan. Dit 
heeft in goed overleg plaatsgevonden tussen de GGD, de Veiligheidsregio en de GHOR. 
Veilig thuis is hier in eerste instantie ook bij betrokken geweest en heeft later voor een andere 
huisvestingsoplossing gekozen. 
De uitvoering van de plannen zal in 2017 plaatsvinden. 

In 2016 is het nieuwe contract ingegaan voor het onderhoud aan de technische installaties. 
Hiervoor was in 2015 een Europese aanbesteding gehouden. 

Voorde actualisering van de meerjarenonderhoudsplanning is in 2016 het schilderwerk 
geïnspecteerd en is offerte uitgebracht voor het schilderwerk van alle locaties. De gegevens zijn 
verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning. 

Door vele gedane en verwachte veranderingen In de bedrijfsvoering, Is er geen sprake van een 
ideaalcomplex-benaderlng van de hulsvesting. Het budgettaire arrangement dat onder de 
meerjarenonderhoudsplanning lag, de voorziening groot onderhoud, is niet langer het juiste 
financiële instrument. Veelal worden beheer- en onderhoudskeuzes gecombineerd met In- en 
uithuis bewegingen of het combineren van bepaalde typen onderhoud en investering. Dit allemaal 
vanuit een efficiëntie benadering van zowel de inzet van middelen, als de impact op het primair 
proces en daarmee onze dienstverlening. Om beter op deze manier van werken te kunnen 
Inspelen, zal er een nieuwe huisvestingsvisie worden opgesteld en zal aan het algemeen bestuur 
worden voorgesteld de vrijval van de middelen uit voorziening groot onderhoud, toe te voegen 
aan de bestaande bestemmingsreserve huisvesting. 

1.3 In fo rmat iebeheer 
GGD West-Brabant wil hét publieke gezondheid kenniscentrum in de regio zijn door de 
preventieve zorg in het brede sociale domein te initiëren, innoveren, regisseren, onderzoeken en 
verbinden. Informatie is hierbij een cruciale schakel aangezien ICŢ oplossingen steeds meer 
onderdeel uitmaken van onze producten en diensten. Daarnaast is ICT ook onmisbaar voorde 
interne bedrijfsvoering. Met de volgende Informatie projecten heeft GGD WestBrabant zich 
verder ontwikkeld op het gebied van ICT om zo haar taak binnen de publieke gezondheid 
efficiënter en effectiever te kunnen doen. 

Data gedreven publieke gezondheid: Big data en data science zijn veel gebruikte termen die 
onderdeel uitmaken van de ontwikkeling waarbij we zien dat data een steeds centralere rol speelt 
in ons leven. Wanneer we als GGD toekomstbestendig willen zijn zullen wij ons een beeld moeten 
vormen over hoe deze ontwikkelingen de publieke gezondheid veranderen zal. Onze kennis op het 
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gebied van onderzoek kunnen we hergebruiken en aanvullen met data science kennis. Op dit 
gebied moeten we gericht expertise op gaan bouwen en zorgen voor omgeving waarin deze 
expertise kan floreren. De laatste paar jaren zijn we daarom gestart met het verkennen van de 
mogelijkheden en het opbouwen van deze expertise. Binnen dit veld hebben we een netwerk op 
weten te bouwen met ais voornaamste partner de Jheronlmus Academy of Data Science (Den 
Bosch). Het inzicht in de zelfredzaamheid van burgers op wijkniveau voor een van onze 
gemeentes is een product dat voortkomt uit deze samenwerking. 

Sharepolnt platform: Om op wijkniveau de juiste zorg te kunnen bieden is het werken in 
teamverband met een steeds wisselende samenstelling van groot belang. Als spil In het web van 
de publieke gezondheidszorg Is het voor de GGD cruciaal om het samenwerken met 
netwerkpartners goed te faciliteren. Ook binnen de GGD vervagen de grenzen van de traditionele 
teams waardoor we anders moeten nadenken over hoe we informatie beschikbaar stellen aan 
onze medewerkers en partners. Eén omgeving voor communicatie, het delen van bestanden, de 
organisatie rondom projecten, etc. voorziet in deze behoefte. Daarom heeft GGD West-Brabant in 
2016 een start gemaakt met een sharepolnt platform. De eerste stap daarin is het sociale intranet 
voor de informatie voorziening tussen teams en vanuit de organisatie. 

Stuur- en verantwoordingsinformatie: Inzicht in onze prestaties ís van belang voor onze 
opdrachtgevers, het management, en onze teams. In 2016 zijn we daarom gestart met een 
programma waarbij we middels verschillende projecten deze verschillende groepen willen gaan 
voorzien van stuur- en of verantwoordlngsinformatìe. Hierbij is de vertaling van de 
Informatiebehoefte, zoals indicatoren, naar een informatieoplossing cruciaal. Rand voorwaardelijk 
is daarbij wat een stakeholder moet weten. Vanuit ons datawarehouse zullen in 2017 de eerste 
informatieproducten die hieruit voortkomen opgeleverd. 

2. Paragraaf Financiering 
2.1 Liquiditeitsbeheer 
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De 
gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per 
kwartaal gefactureerd. In de begroting 2016 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil 
is. De bankstand ultimo 2016 Is C 79.969 daarnaast staat eind 2016 C4.792.484 op 
schatkistbankleren. 

2.2 Kasgeldlimiet 
De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2

0

Zo van de jaarbegroting 2016 (C 2.716.742). Op basis 
van het verschil tussen de vlottende schulden en de vlottende middelen (C2.746.953 negatief) 
blijft de GGD West-Brabant binnen de toegestane kasgeldlimiet. 

2.3 Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: Staat van langlopende leningen) 
Ter financiering van de nieuwe huisvesting zijn in 2007 de volgende leningen afgesloten voor een 
totaalbedrag van C 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange 
termijn. Voor de Inbouw van het nieuwe pand ad C 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de 
periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant schuld 
C 1.625.000 na 30 jaar). 

GD West-Brabant 
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OMSCHRIJVING LENING 
NUMMER 

INGANGS 
DATUM 

LOOP 
TIJD RENTE HOOFD 

SOM 
BNG Lening 401022214 16-10-2006 Tot 01-07-2028 4.2014 2.000.000 

BNG Lening 401022215 02-07-2007 Tot 01-07-2038 4,3ľK 3,500.000 

01-10-2007 Tol 01-07-2038 4,31* 3.000.000 

TOTALE LENINGEN IVM HUISVESTING 8.500.000 

De renterisiconorm is vastgesteld op 20
0

Ai van het begrotingstotaal 2016 (wet Fldo). Dit resulteert 
in een renterisico norm van C 6.626.200. De reguliere aflossing voor 2017 en de komende jaren 
Is geraamd op C 263.000. De GGD WestBrabant blijft hiermee ruim binnen de renterisiconorm. 

2.4. V e r m o g e n s s t r u c t u u r en f inancier ing ( G G D ) 
De GGD WestBrabant streeft ernaar om de vaste activa te financieren met lang beschikbaar 
vermogen. Ultimo 2016 worden de vaste activa ad C 9,9 miljoen als volgt gefinancierd. 

(in duizenden euro's) 

Boekwaarde per 

31 12 20K 

Boekwaarde per 

Materiele vaste activa 9.B84 10.194 -310 

Financiering 
Eigen vermogen 5.619 5.090 529 
Voorzieningen 594 2.044 1.451 
Langlopende schulden 6.400 6.663 263 
Financiering op lange termijn 12.613 13.797 529 

Investerl ngsruimte 2.729 3.604 -1.184 

3. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan 
opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en ļ of bezuinigingen. Daarnaast biedt 
een weerstandsvermogen 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. 

3.1. Beleid omtrent w e e r s t a n d s v e r m o g e n en r is ico 's 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a) De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD 
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en 
voorzieningen; 

b) Alle risico's waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van 
materiële betekenis kunnen zijn In relatie tot de financiële positie. Dit vormt de benodigde 
weersta ndscapaclteit. 

GGD West-Brabant 

Deloitte Acáíļintants B.V. 
Voor ideţrařtatledoelelnden. 
BehorertįŴľj controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 



Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico's, wordt uitgedrukt in een 
verhoudingscijfer. Dit cijfer is tezamen met andere vermogenskengetallen opgenomen in de tabel 
van paragraaf 3.2. De beschikbare weerstandcapaciteit staat in paragraaf 3.3. 

De benodigde weerstandscapaciteit is het uitvloeisel van de risìcokwantificering en deze staat in 
paragraaf 3.4. 

Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streeŕverhouding van 
100

0

Zo ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en 
resultaatsbestemming hierover een bestuit nemen. 

Om de nonnen 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 voor zullen doen of in de maximale omvang. 

Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gebruik gemaakt van risico 
simulatie 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 er nodig Is om de geïdentificeerde risico's In 
financiële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met een waarschijnlijkheidspercentage van 
90

o

Zo. Dat wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 90*^ het bedrag van zich In de praktijk 
manifesterende risico's niet hoger zal zijn dan het berekende bedrag voor de benodigde 
weerstandscapaciteit. Het percentage van 90"Vb biedt relatief veel "zekerheid" en 
vertegenwoordigt eveneens een statistisch omslagpunt. Dit percentage is binnen het gemeentelijk 
verslaggevings5tel gebruikelijk. 

3.2. Kengeta l len 
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de 
GGD West Brabant. 

Kengetallen 2015 2016 
netto schuldquote 994 1194 
netto schuldquote gecorrigeerd vooral le verstrekte leningen 996 1196 
solvabiliteitsratio im 3496 
structurele exploitatieruimte 094 096 
Weerstandsvermogen 4596 5096 
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3.3. B e s c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t 
De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD WestBrabant bestaat uit: 
(in duizenden euro's) 

Realisatie 
2016 2015 

Algemene Risico Reserve GGD WestBrabant 700 700 
Bestemmingsereserve risico plustaken 912 912 
Bestemmingsreserve JGZ 04 0 0 

Totaal 1.612 1.612 

Het algemeen bestuur stelde normen vast voor de Reserves, deze zijn terug te vinden In bijlage 
1.9 Toelichting Reserves en voorzieningen: 

Minimaal Maximaal 
Algemene Risico Reserve GGD WestBrabant 
Bestemmingsereserve risico plustaken 
Bestemmingsreserve JGZ 04 

705.300 
740.000 
210.010 

1.2B0.000 
1,480.000 

397.354 
Totaal 1.655.310 3.157.354 

Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen bestuur een besluit bij de 
resultaatsbestemming. 

3.4. Benodigde w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ~ op b a s i s van d e r is ico- inventar isa t ie 
Wij definiëren een risico ais 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 rislcoinventarlsatle is 
gebaseerd op de vastgestelde nota reserves en voorzieningen en nogmaals besproken In het 
algemeen bestuur van 06 oktober 2016. 
Binnen de planning en control cyclus Is dit 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 opgevangen, 
moeten de reserves aangesproken worden. 
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Rb Ito Oorzaak Bch eenmaal regeren 
MOMfmeel 

risico 

V e n u c h t 
risico 
( I C 

1,0001 

VirnÉiderttj vin dt pJustifcen Lttit tot ongedekte voste katten 
(o.i. overheid, huisvesting en ptnonitQ 

Verrrinderfcrç vin ptataeen (ilndt ilfe 
opbrengsten fllel linde gemeenleljke 
bijdrage) slatt niet In varhoiidtag tel 
vtmsndfcrlng win vaste kosten, (Dus Indien 
dt phjstiten venrtnderan din dalen de 
opbrengsten, mearfle viste kosten delen 
níet netten met dcrelfda ůrnving). 

Meer l i t e U l e t enteren mbÂ. kuet 
•rcdewertery en vetbeteren nvbnteJt 
medewerken (opleiding, emplayihDty] 
en medtwerkeri ļ orginlsetle bewust 
tt naken van nttibilUt (o.i . Htdeflta 
formatie leidt niet «utomitbeh tot 
voste formatie) Krtthch unnemtn vin 
tktr* opdnchlen om verhouding voile 
kasten en variabele opbftngiten t t 
beheenen. 

5.7D0 1.140 

VimtidinnB vin út girfiirttertjlni blļdngi lotJt tot ongedekte 
v u i l kasten (o,«. overiieod, hubvcstkig en pentoneel). 

Venrtndering vin basktiten (» gemeefltekjke 
bļļdndeļ stoel ntat ei verhouding lol 
vernlnderlŕtg win vitte hosten. (Dus Indien 
de bnbttikeo verrrtnderen d«n diksn de 
opbrengsten, moer d l v u t * kasten dolen 
niet meteen rrel dezelfde omvjng). 

Uitbreiden vin mifeele sch- en 
vtrtettien nobBteit medewerkers 
(opariding, envtavibDity} tn 
medevrerkent ļ ŭrginlsitle bewust tt 
maken vin ftttibKift [o.i. tíkJttfce 
řometlo leldi niet •utonollschtat 
vist» formatGemeenten benuit 
me ken, dot een stabiele (CT* 
orflinbatii rWitder rtsko voor een 
oemente oteevert. 

9.740 5 » 

Vemwdrnne vin hel naaiwerk deel vin dt gerreenttkrfce bfldngt 
leidt tol ongedekte veste tosten (o.t, overheid, huisvesting en 
personeel) 

Verrrtnotitig vin maatwerk dee* vin het 
basistaken (-genventtlrjln! bHOragc 
mutmrk) s t u t niet ei verhouding tot 
veirnhderirrg vin vaslg kasten. (Dtri Indien 
dt nHitwerkdeel llken virnwid*rţn dan 
dilen dt optvrngttin, rmirde viste bosten 
daan ntat ratten nut deittfde omving], 

Meer rteidhiliet creëren ma.t Irtftt 
nedtwerhers en verbelcmR rrnbflteC 
iredewerhent (opleiding, errpler'ibiRy) 
tn medewerkers y gnjinkiatle bewust 
te naken vin NtsjbSttft (o.i . ttdcQfce 
fomedkt ktktt niet lutomUbchtot 
viste fonrttteO Gemeenten bewust 
rmkin, dot ten inherit GGD-

orginisit* rrinder rhto voor een 
gemeente •gtevert en dit de 
fretitvrtrktlken ten positieve bgdrige 
leveren u n de genndhcld voer 
rttitier tagt kosten 

Ma 456 

Ve mindering van gemeenlefţte bedrage 0 - 4 ļirtgen leidt lol 
ongedekte v u l t tosten (o.a. overheid, huisvesting en penwneei) 

Vermbvlíring vin uitvoering 
rfuMenadheJdizorg ű - 4 (origin ţ -

gerntcnteejkt faQdngt 0 * 4 jingtn] s t u t 
niet In verhouding tot vemsndering vin viste 
koster», (Dus indien dein ion] venrindert din 
delen dt opbrengsten, maar de vii ta bosten 
diltn niet milten met deieddt omvang) 

Ullbftklcn vin nestbekt schD en 
verbeteren moblMel nedewerkera 
(apttUina. emplovibltv) en 
medewerkers ļ ominrsitle bewust tt 
mektn von flo-dfaasictt (o.i. lļfcje(ke 
formttfci leidt niet eutomttisehtot 
visie fenratle). Gene»nten bewust 
maten, dit een stibiehi CCD-

orginttit* mndir rhlco voor ten 
qwrwntr oplevert. 

3040 soa 

Hagen doorbetuting * m ţ Het Service Centrum 

Ab l vin de 2 venjunnJngtn of bektt 
vergunningen voor irnbdinetvervoir kt net 
kader vin de openbare iinbestedtag (per 
2016) niet tan de Peglanile Ambutance 
Voorziening {een von dt dctlnerraride 
partijen bi Hel Service Centrum) wordt 
toegekend, n î de MV de dienslcn v u Het 
Service Centrum rwt rreer of gtdeekeljk 
ifriermn. Hierdoor t i l dt doorbelislmg u n 
de GGO hoger worden, 

Het 5ervlceCcntnimopleggen neer 
fleidbVlet m dt tosten op tt bouwen. 5SQ 3S0 

UStfltikn vin vertolMrtn 
Medewerken hunnen vino runen opbouwen, 
waardoor verioŕitirw anUtJtt met een 
AnincBle veisfchling. 

Periodieke rmnttoring op vertarsikti en 
indtrt nonier vin registreren, (bgv.: 
ofspnken nsskin verloTsiUl einde j j i ir 
ittBd nni b.l 

4Û0 20 

Betelen vennoolxh-opibelisttig ůveihttobed rijven 

Op prtntkisdtg 2014 hetŕt het kabinet een 
wetsvoorstel ever de vennoot schipspfcht 
voor evcrhebsondemiRlrigen aangenomen. 
rHj ruir ten vorm wii rb ļ concurrerende 
evcrheîd«ndeřnenTingen betistlngplkhtkj 
narden ongeacht hun rechtsvorm, met een 
vrtjsteling voor overheidstaken. De 
HttiwftkjbìQ treedt op 1 Jinuiri 2016 In 
nerktng. 

verwerken In de hegratk-g f erpblt i t l 
» i d 130 65 

De emińkenjkheld ven CT In de bedrijfsvoering kan dt conliuftetl 
vin de bidrQfsvDirinļ In gevaar brengen. En door het steeds 
opener kantoer vin de ICT stįjgt het risico oo het gebluft ven 
pítoacy-gtvoelge Informatie. 

Door toenemend beting voor di regtilera 
sedrįjftvoenriB in door het steeds opener 
karakter vin ICT en de bedreigeigen. Ook 
worden hogere veegheUsiHtn gesteld. 
Di imi is t moet vokjien worden ten de HEK* 
normering voor de xarg en u n 
•ccoiintinisetscft. 

TechnHCh 11 l l veel geregeld. In 2QH 
Is eert begh gemikt rret de Invoirlng 
van ten 
inŕorrmt rtbtvellgingsrni ni gementsy si 
ecm en mrt het Imlthlen vin 
ipekmeke Inŕonratlebevelinlnos 
orocesstn 

0 0 

TOTAAL tg.54ř3 a . » g 

4. Paragraaf Samenwerkingsverbanden 

4 .1 . Het S e r v i c e C e n t r u m ( H S C ) 
Hét Service Centrum Is een samenwerkingsverband tussen de GGD WestBrabant, de GGD Hart 
voor Brabant, de RAV Brabant MiddenWestNoord en GGD Noord en OostGelderland met als 
doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering 
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en automatisering, Human Resources Services (HRS), kwaliteit en facilitaire zaken met als 
vestigingsplaats Tilburg. Deze samenwerking Is vastgelegd in een overeenkomst 'kosten voor 
gemene rekening' waarin de verdeling van kosten en risico's is vastgelegd. Met deze 
overeenkomst worden zowel de kosten als de risico's over de deelnemende partijen verdeeld, 
waarmee het risico van BTWheffing is afgedekt. 

De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte 
administratie ingericht. Het bestuur van het HSC wordt gevormd door de directeuren van de 
deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Het eigen en vreemd vermogen van het HSC is 
opgenomen binnen de jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant. 

Op basis van de overeenkomst 'kosten voor gemene rekening' komt In 2016 28,7Vo van de totale 
kosten HSC voor rekening van GGD WestBrabant. In 2016 was een doorbelasting begroot bij 
GGD WestBrabant van C 2.621.900. Op basis van de werkelijke kosten bedraagt deze 
doorbelasting C 2.707,873 
De kostenverdeelstaat van het HSC is opgenomen onder bijlage 5 van deze jaarrekening. 

4 .2 . St icht ing Soc ia le W i j k t e a m s Oosterhout 
De doelen van de stichting zijn: verheldering en toeleiding naar (specialistische) zorg en 
fadliteren van de netwerkorganisatie die er in Oosterhout komt. 

GGD West Brabant participeert in de uitvoering, maar de financiële risico's blijven binnen de 
stichting. Dit is verder geborgd doordat de stichting een overeenkomst gesloten met de gemeente 
Oosterhout met daarin onder andere een vrijwaring voor elke deelnemende Instelling voor de 
financiële en operationele risico's van de uitvoering. 

4 .3 . St icht ing Jeugdgezondhe idszorg W e s t - B r a b a n t 
Het bestuur van de GGD WestBrabant heeft In 2014 besloten de deelnemende gemeenten aan te 
bieden de Jeugdgezondheidszorg voor 04jarigen uit te voeren. Het betreft de gemeenten die tot 
dat moment deze dienstverlening hadden afgenomen van Thebe JGZ. Daarbij besloot het bestuur 
tevens om het werkgeverschap van de medewerkers van Thebe JGZ over te nemen en tijdelijk 
onder te brengen in een stichting. De reden hiervoor Is bestuurlijk. Het gegeven dat niet alle 
WestBrabantse gemeenten de JGZ onderbrengen bij de GGD en de veranderingen in het 
bestuurlijk krachtenveld vanwege de decentralisatie van de Jeugdzorg maken een flexibele 
oplossing wenselijk. In 2017 zal een evaluatie wordt uitgevoerd waar na over een definitieve 
inbedding van het werkgeverschap zal worden besloten. 

Zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen van Stichting Jeugdgezondheidszorg West 
Brabant was zowel begin als eind 2016 nihil. 

4.4. B u r e a u Gezondhe id , Milieu en Veil igheid 
Dit samenwerkingsverband is in 1994 opgericht door GGD'en in Brabant en Zeeland. De GGD'en 
hebben hun krachten op gebied van gezondheid, milieu 8i veiligheid gebundeld in het bureau om 
slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de 
inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu 8t veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende 
GGD'en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, 
Milieu 8t Veiligheid. De vestigingsplaats is Tilburg. Per 1 januari 2016 heeft de 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 Inwoners. 
De GGD WestBrabant treedt op als penvoerder van dit samenwerkingsverband. De aansturing 
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van het bureau GMV wordt gedaan door de directeur van de GGD West Brabant. Daarmee is dit 
samenwerkingsverband onderdeel van deze jaarstukken. 

4.5 G H O R Midden- e n W e s t - B r a b a n t 
De GGD Hart voor Brabant, de Veillgheidsregio Midden en WestBrabant en de GGD West

Brabant hebben vanaf 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de 
GHORtaken in Midden en WestBrabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst 
Kosten voorgemene 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 
Veillgheidsregio Midden en WestBrabant legt In haar jaarstukken inhoudelijk en financieel 
verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West Brabant. 
Daarmee is dit samenwerkingsverband onderdeel van deze jaarstukken. 

4.6 CJG Breda 
De GGD WestBrabant maakte in 2016, 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, gemeente BaarleNassau en gemeente AlphenChaam. 
Iedere partij neemt voor eigen risico en rekening deel aan het CJG Breda. Onderlinge afspraken 
zijn besloten in een jaarlijks vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. De uit de partijen 
afkomstige, Individuele CJGprofessionals 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. De 
GGD WestBrabant vervult hierin de rol van penvoerder waarbij zij verantwoordelijk Is voor de 
verdeling en verantwoording van de ontvangen subsidiegeiden en het toezien en naleven van de 
(randvoorwaarden die worden gesteld In de subsidieverordening en subsidiebeschikking. 
Bovendien fungeert de penvoerder als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever en 
subsidieverstrekker, zijnde de gemeente Breda. 

De GGD WestBrabant heeft als deelnemende partij In 2016 1,56 FTE aan jeugdhulpprofessionals, 
0,67FTE aan programmateam en 3,17 FTE aan ondersteuning ingezet voor het CJG Breda. 
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5, Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 

Onderhoud pand 
Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is het tevens van 
belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn 
omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien 
van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor Installaties en bouwkundige 
onderdelen. Wegens een grote verbouwing, die In de planning staat voor 2017 zijn verschillende 
geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016 uitgesteld naar 2017 en 2018. 

Onderhoudscontracten 
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctional, archiefstellingen, telefooncentrales e.d. 
worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduurte waarborgen. 
Daar waar het lease, of huurcontracten zijn, wordt het onderhoud meegenomen in deze 
contracten. 

6. Organisatie en Medewerkers 

Realisatie Be ţj roting ReäliSdtnļ 

I Directiebureau 4,07 8,06 5,67 
Gezondheidsinterventie en Zorg 106,92 106,61 101,87 
Gezondheidsonderzoeken Beleid 34,40 36,35 37,05 
Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid 6,45 10,61 8,56 
GHOR Midden en West Brabant 12,19 11,96 12,59 
Hét Service Centrum 24,12 25,66 33,30 

Vast Personeel GGD West-Brabant 190,15 199,25 199,04 

Stichting jeugdgezondheidszorg West-Brabant 46,25 46,95 45,14 

Totaal formatie 236,40 246,20 244,18 

GHOR Midden en West Brabant, Bureau gezondheid Milieu en Veiligheid en Het Service Centrum 
waren in de begroting niet meegenomen. 
Bij het opstellen van de begroting was het aantal fte van stichting jeugdgezondheidszorg West

Brabant nog niet specifiek bekend. 

Ziekteverzuimpercentage 

Het ziekteverzuimpercentage voor GGD West Brabant is 3,26 Vo in 2016. Het 
ziekteverzuimpercentage is gedaald ten opzichte van de cijfers over 2015 f.4,59%). In Ü Ľ 
begroting 2016 is uitgegaan van een normatief ziekteverzuimpercentage van 4,3Vo. In de 
realisatie wordt dus ruim voldaan aan de doelstelling. 
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Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat de daling kan worden toegeschreven aan een daling 
van het percentage lang verzuim. 

ĩn het ziekteverzuimpercentage van 2015 waren de cijfers van de GHOR en GMV niet 
meegenomen, dus om een goede vergelijking te hebben, zijn voor 2016 de cijfers van de GHOR 
en GMV ook niet meegenomen. Door de organisatiewijzigingen die In 2016 hebben plaatsgehad is 
het niet mogelijk om een goede analyse voor de GHOR en GMV te maken. In 2017 is deze 
analyse wel mogelijk en kunnen deze cijfers worden meegenomen. 

Ziekmeldingsfrequentie 

De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie ts 0,82 in 2016. De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie Is 
gelijk gebleven ten opzichte van de cijfers over 2015. In de begroting 2016 is uitgegaan van een 
ziekmeidìngsfrequentie van max. 1,00. Ook daarmee wordt ruim voldaan aan de doelstelling. 

Gemiddelde verzuimduur 

De gemiddelde duur van het ziekteverzuim bedraagt 7,70 kalenderdagen in 2016. In 2015 was er 
sprake van een gemiddelde verzuimduur van 9,20 kalenderdagen. De gemiddelde verzuimduur 
laat in 2016 een daling zien ten opzichte van voorgaand kalenderjaar. De gemiddelde duur van 
het ziekteverzuim wordt echter berekend aan de hand van afgesloten ziekmeldingen. 

Ziekteverzuim naar duurklasse 

Het ziekteverzuim naar duurklasse laat in 2016 het volgende beeld zien. 

Verzuim naar duurklasse Percentage 

Kort verzuim î5,96
0

Zo 

Middellang verzuim 19,03Vo 

Lang verzuim 60,09 Va 

Zeer lang verzuim 4,92 Va 

Totaal 100,00 Va 

Het ziekteverzuimpercentage is in belangrijke mate terug te voeren op een groep medewerkers 
die langdurig verzuim (65,01«ŵ) hebben laten zien. 

Het aandeel van het kort en middellang verzuim is gestegen ten opzichte van 2015 met 16,53
a

Zo. 
Het aandeel lang en zeer lang verzuim is gedaald ten opzichte van 2015 met 16,26

0

Zo. Er Is 
hiermee een duidelijke verschuiving gekomen in het verzuim naar duurklasse. 
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1. Grondslagen 

Inleiding 

We maakten de jaarrekening op basis van de voorschriften van het BBV, nota reserves en 
voorzieningen (6 oktober 2016), treasurystatuut (25 april 2002) en de nota waardering en 
afschrijving vaste activa van de GROGZ WestBrabant 2011. 

Algemene grondslagen 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, nemen we 
de activa en passiva op tegen nominale waarden. 

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
nemen we slecht op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht als ze voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend werden. 

Personeelslasten rekenen we In principe toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit aan jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, rekenen we 
sommige personele lasten echter toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; bijvoorbeeld 
bij componenten zoals overlopende vakantiegeld en verlofaanspraken. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume treffen we 
geen voorziening of nemen we op andere wijze een verplichting op. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming: vier jaar. Bij (eenmalige) effecten waaruit formele 
verplichtingen voortvloeien (bijvoorbeeld bij reorganisaties) moet wel een verplichting 
opgenomen worden. 

Cijfers in de verschillende tabellen die opgenomen zijn in de jaarrekening zijn in duizenden euro's 
weergegeven. 

Balans 

Vaste activa 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijglngs of vervaardlgingsprijs. Investeringsbijdragen 
van derden worden afgeschreven op het saldo van de betreffende Investering. Slijtende 
investeringen krijgen vanaf het moment van ingebruikneming een lineaire afschrijving in de 
verwachte gebruiksduur, waarbij we rekening houden met een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingstermijnen in jaren: 

grond en terreinen geen 

bedrijfsgebouwen 50 

inbouw en semipermanente opstal 20 

 verbouwingen en bedrijfsgebouwen 10 

 bedrijfsauto's 5 

 medische inventaris 10 
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telefonie en communicatie 5 

 inventaris 10 

 technische installaties in bedrijfsgebouwen 10 

 automatiseringsapparatuur 3 

kantoorautomatisering en netwerkapparatuur 3 

 applfcatieprogrammatuur 4 

Vlottende activa 

Voorraden 

We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is 
dan de kostprijs. Dat doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. 

Vorderingen en overlopende activa 

We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht, die we bepalen op basis van de geschatte inningskansen. 

Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen 

Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare 
verlies. De onderhoudsegallsatlevoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te 
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin we rekening houden met 
de kwaliteitseisen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die in het jaarverslag vindt u het 
beleid hiervoor. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Verplichte paragrafen BBV 
In het onderstaande overzicht is weergegeven waar de verplichte paragrafen van de BBV terug te 
vinden zijn in de Jaarstukken 2016 van de GGD West Brabant. 

a: lokale heffingen niet van toepassing 
b: weerstandsvermogen Zie paragraaf 3 
c: Onderhoud kapitaalgoederen zie paragraaf 5 
d: financiering zie paragraaf 2 
e: bedrijfsvoering zie paragraaf 1 
f: verbonden partijen níet van toepassing 
g: grondbeleid niet van toepassing 
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2. Balans per 31 december 2016 

(In duizenden euro's) 

3 1 - 1 3 - 2 0 1 6 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 

A c t i v a 

V a s t e A c t i v a 
Materiele vaste activa 

Vlot tende A c t i v a 
Voorraden 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 j aar 
Uquide middelen 
Overlopende activa 

T o t a a l a c t i v a 

42 
6.389 

B4 
183 

9.BB4 

6.698 

1 6 . 5 8 2 

40 
6.936 

86 
807 

10,194 

7.868 

18 ,063 

P a u l v i 

Eigen V e r m o g e n 
Algemene reserve 7G0 
Bestemmingsreserves 3.038 
Resultaat 1.BB2 

V o o r z i e n i n g e n 

L a n g l o p e n d e S c h u l d e n 

Vlottende P a s s i v a 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 j aa r 2.483 
Overlopende Passiva 1-486 

S.619 

594 

6.400 

3.969 

700 
2.917 
1.474 

1.996 
2.269 

5.090 

2.044 

6.663 

4.265 

T o t a a l P a s s i v a 1 6 . S 8 Z 18 .063 
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2016 

Materiële vaste activa 

De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 
Boekwädrdľ Fiaí:kw.. J N . Í 

L per 31 122016 per 31122015 

Investering met economisch nut 9.884 10.194 

Totaal 9.884 10.194 

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

l oei vv a rde 

per 31 122016 

Boekwaarde 

per 31 12 1015 
Grond/terreinen 1.204 1.204 
Bedrijfsgebouwen 8.128 8.452 
Vervoersmiddelen 118 139 
Machines 36 29 

Overige materiele vaste activa 397 370 

Totaal 9.884 10.194 

In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 
een economisch nut: 

BaeJtnitdr 
Í I - I J - Ĩ O I S

 rt

* 
»l«rirt |en Oednvei 

tl nam v.igi 1 
Bkjdrifen 

ván dsidtn 
/t'w. ir-

İl llngip 

.:cit4' :i*lác 
J l tĴ ĪŪ1L 

Grond/terreinen 1.204 0 0 0 0 0 1.204 
Bedrrjbgebouwcn S.452 13 0 33S 0 0 a 12a 
Vervoert middelen 139 45 34 31 0 0 n a 
Midline* 29 15 ū 9 0 0 36 
Ovtr-;» Materiele vatte activa 370 170 2 142 0 0 397 
Totaal 10.194 243 36 S I S 0 0 9 .SS4 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn 
aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 
waardeverminderingen. 

De GGD West Brabant kent enkel materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een 
economisch nut ais ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan 
het genereren van middelen. 

In bijlage 1: "staat van Vaste Activa" is een detail overzicht van de materiële vaste activa 
opgenomen. Binnen de GGD WestBrabant zijn alleen activa aanwezig met economisch nut. De 
activa ten behoeve van uitvoering taken GHOR Midden West Brabant zijn onderdeel van dit 
overzicht. 
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Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden betreft enkel handelsgoederen. Dit betreffen vaccins op 
voorraad: 

Boekwaarde Boekwaarde 

p t r 31122016 pei 31 1 ! ;015 

Handelsgoederen 42,0 39,5ļ 
Totaal 42,0 39,5 

Uitzettingen met een rentetypische loootHd korter dan een laar 

De specificatie van in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder 
isj 

• i k u i u -"dl t l VŭúrrKrj H a l n n i - w a n r d r 
1 2 - 1 0 1 6 hetd 3 1 - 1 2 - 2 D 1 * 3 1 - 1 2 - 2 0 1 * 

Vorderingen op openbare lichamen 
Uitzettingen In Rijks schatkist met 
rentetypische looptijd < 1 j a a r 
RC verhoudingen met niet flnandele 
Instellingen 
Overige vorderingen 

1.007 

4.792 

0 

621 

0 

ū 

0 

32 

1.007 

4.792 

0 

589 

602 

5.309 

148 

876 
Totaal 6 . 4 2 l ] 3 2 İ 6.389Ĵ 6 . 9 3 6 

De vorderingen op openbare lichamen betreffen het aandeel in het debiteurensaldo bij rijk, 
provincie en gemeenten. Het debiteurensaldo op niet openbare lichamen staat onder Overige 
vorderingen. 

Uitzettingen In 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd Kl jaar 

[ Kwartaal 1 Kwartaal 1 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
Op dag basis bulten 's Rijks schatkist 

gehouden middelen 
Drempelbedrag 

Ruimte onder drempelbedrag 

87 

250 
163 

87 

250 
163 

108 

250 
142 

99 

250 
151 

Overschrijd ng van het drempelbedrag 0 0 0 0 

GGD West-Btabant 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor Identifi&pedoeleinden. 
Behorend tójcontroleverklarìng 
d.d. 25 april 2017 

ĩ 



Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit: 

3İ122D1É 31122015 
Kassaldl 4 6 

Banksaldi 80 80 
Totaal 84 86 

Onder de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen en ze zijn dus direct opneembaar. 
In de boekwaarde per 31 december 2016 zijn de banksaldi ten behoeve van uitvoering van de 
taken Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid, GHOR Midden West Brabant meegenomen. 
Tevens is in de boekwaarde per 31 december 2016 de banksaldi van Stichting 
Jeugdgezondheidszorg West Brabant alsmede van personeelsvereniging Pheniks opgenomen. Dit 
betreffen nevenrekeningen van de hoofdrekening van GGD West Brabant, waardoor deze 
opgenomen zijn in de jaarrekening 2016. Hier tegenover staan rekening courant verhoudingen met 
deze instellingen. 

Overlopende activa 

De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden: 

Boekwaarde Boakwaörde 
per 31 12-5016 p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 İ S 

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren 
komen 

183 807 

Totaal 183 807 
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Eigen vermogen 
Het In de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten; 

Boekwaarde Boekwaarde 
per 31-12-2016 per 31 12-2015 

Algemene risico reserve 700 700 
Bestemmlngs reserves 3.038 2.917 

Gerealiseerd resultaat 1.882 1.474 
Totaal 5.619 5.090 

Het verloop In 2016 staat In dit overzicht per reserve: 
1 1 , 1 ! . ' . ' . ' j ^ i ^ ^ y *1 

Boekwaarde 

11,-13-29.19 

Turvta«gJnB 
' : 'Ir l 

klftfl 
nn*t*mn^lr ļ 

reuiltaat verte; 
boekjaar 

Vrrml rearing 
t»r c Ulinj 

van 
nfitbrljvlnŭan 

Clakwaarea 

i i n a a l d 
Algemene risks reserve 700 0 0 0 0 700 
Bestemmingsreserve Risico Plustaken 912 0 0 0 0 912 
Bestemmingsreserve JGZ 0-4 0 0 0 0 0 0 

Bestemmingsreserve Uitbraak Infectieziekten 250 0 0 ū D 250 

Bestemmingsreserve Frictiekosten 163 0 0 0 ū 163 

Bestemmlngsreserve Huisvesting 1.509 0 Ū ū 0 1.509 
Bestemmlngsreserve Reorganisatie HSC 70 0 0 0 0 70 
BesteimWigsreserve Monitors 12 17 29 18 0 IB 

Bestemmlnfltreserve Sodaal-HerJlsdie zorg en dak 
en thuislozen 0 ũ 10G 215 0 115 

Bestemmlngsreserve 1KB ū 0 360 452 92 0 

Bestemmlngsreserve hoger loonkosten 0 
0 97 97 0 0 

Terugbetaling resultaat 2015 0 ū D 692 0 0 

Totaal 3.616 17 586 1474 92 3.738 

Algemene risico reserve 
De GGD West Brabant moet een financiële buffer hebben in de vorm van een algemene risico 
reserve om plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De 
noodzakelijke hoogte en normering van deze reserve wordt bepaald door de inschatting van de 
exploitatie en balansrisico's en de mogelijkheid tot bijsturing (risicoanalyse). Het positieve of 
negatieve exploitatie saldo wordt met in acht name van het voorstel resultaatbestemming 
gemuteerd op de algemene risico reserve. 

Het algemeen bestuur stelde een norm voor de algemene risico reserve vast. 
Algemene risicoreserve moet minimaal bedragen (o.b.v. beleidsbegroting 2016): 

5% van het basistakenpakket van de gemeentelijke bijdrage: C 577.500 
10"» van het maatwerk van de gemeentelijke bijdrage: C 127.800 
Totaal minimum: C705.300 

Het maximum bedraagt 10 Va van de gemeentelijke bijdrage: Cl.280.000 

Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen bestuur een besluit over de 
bestemming of suppletie bij de resultaatsbestemming. 

Deloitte Accountants B.V. 
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Bestemmingsreserve risico plustaken 
De bestemmingsreserve risico plustaken is gevormd ter dekking van financiële tegenvallers In de 
exploitatie van de plustaken. 

Bestemmingsreserve risico plustaken 
minimaal ÍO.% van de omzet plustaken Ç 750.600 

maximaal 20*Vb van de omzet plustaken C 1.501.200 

Bestemmingsreserve 0-4 jarigen jeugdgezondheidszorg 
Vanaf 1 januari 2015 voert de GGD de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de 0 tot 4jarìgen uit 
voor 11 van de 18 gemeenten. Bij de uitvoering van deze activiteit kunnen financiële tegenvallers 
ontstaan, die niet ten laste van alle gemeenten kunnen komen. Het algemeen bestuur heeft 
besloten om hiervoor een afzonderlijke bestemmingsreserve op te bouwen uit de exploitatie van 
de JGZ 04 jarigen. 

Bestemmingsreserve 04 jarigen jeugdgezondheidszorg (o.b.v. belei 
57Ó van het basistakenpakket van de gemeen C 210.050 
lOJo van het maatwerk van de gemeente l i j ke^ 22.700 
Totaal minimum C 232.750 

Het maximum bedraagt 1{M van de gemeentelijke bij C 397.400 

Bestemmìngsreserve uitbraak infectieziekten 
Deze bestemmlngsreserve Is een reservering voor het opvangen van kosten t.b.v. de 
voorbereiding op en de uitvoering van acties bij het uitbreken van middelgrote infectieziekten 
explosies. 

Bestemmingsreserve frictiekosten 
Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van 
bezuinigingen. 

Bestemmingsreserve hulsvesting 
Deze bestemmlngsreserve wordt ingezet ter dekking van de hogere huisvestingskosten na 
verhuizing naar het pand aan de Doornboslaan (t.o.v. het oude pand aan de Schorsmolenstraat) 

Bestemmlngsreserve reorganisatie HSC 
De Bestemmingsreserve reorganisatie HSC is gevormd ter dekking van de transitlekosten als 
gevolg van ontwikkelingen bij Hét Service Centrum. 

Bestemmlngsreserve monitors 
Deze bestemmingsreserve Is gevormd ter dekking van de kosten van de extra monitor, die 1 keer 
per 4 jaar plaats vindt ais gevolg van landelijke eisen en harmonisatieafspraken. In 2016 heeft de 
extra monitor plaatsgevonden wat een onttrekking van de bestemmingsreserve tot gevolg heeft 
gehad. Om de kosten van deze extra monitor te kunnen dekken is er besloten om jaarlijks 25

0

Zo 
van deze kosten te reserveren. De reserve heeft een egaliserend karakter. 

Bestemmlngsreserve voor sociaal medische zorg dak- en thuislozen 
In opdracht van het algemeen bestuur voert de GGD deze zorg uit In 2015, 2016 en 2017. Het 
algemeen bestuur heeft in april 2015 besloten om een bestemmingsreserve voor 2016 en 2017 te 
vormen bij de resultaatbestemming 2015. De gemaakte kosten In 2016 ad C 100.000 zijn volledig 
ten laste van de reserve gebracht. De huidige reservering à C 115.000 is voor 2017 volledig 
bestemd. 

GGD West-ūrabant 
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Bestemmingsreserve Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid 
Bij het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) brengen de drie Brabantse GGD 'en sinds 
2004 de medische milieutaken onder. De GGD West-Brabant (s penvoerder. Deze reserve wordt 
gebruikt om incidentele financiële fluctuaties in de begroting of jaarrekening bij bureau GMV op te 
vangen. 

1KB 
Het Algemeen Bestuur heeft bij de resultaat bestemming 2015 besloten om een 
Bestemmlngsreserve voor het Individueel Keuze Budget te vormen. De gevolgen van het 1KB 
lelden in 2016 tot eenmalige kosten. Voor de daadwerkelijk gemaakte kosten heeft een 
onttrekking van de bestemmingsreserve plaatsgevonden. Het restant van deze 
bestemmingsreserve is vrijgevallen. 

Loonkosten 
Het Algemeen Bestuur heeft bij de resultaat bestemming 2015 besloten om een 
Bestemmingsreserve voor hogere loonkosten 2016 i.v.m cao ontwikkelingen per 1-1-2016 te 
vormen. Deze bestemmingsreserve is in 2016 onttrokken. 

Terugbetaling resultaat 2015 
Conform de besluitvorming in het AB van 13 juli 2016 is een bedrag van C 692.000 terug betaald 
aan de deelnemende gemeenten. Voor Ĉ 162.000 betreft dit de specifieke afrekening op de 
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 voor de desbetreffende deelnemende gemeenten en 
voor het restant is dit C 530.000 betreft dit algemeen resultaat dat aan alle deelnemende 
gemeente is toegekomen. 

Voorzieningen 

De voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's zijn als volgt te specificeren: 
Boakwinrcfe 

T o e v o e g i n g V r i j v a l Aanwundlng, DuukwHdrda 

Voorziening groot o n d e r h o u d 765 166 9 1 9 12 0 

Voorziening BTW Risico 344 3 4 4 0 

voorz .b l j i .pers ,prob lemen 527 1 2 2 197 208 
Van derden verkregen middel die spedfJek 

410 115 0 189 3 3 5 
b e s t e e d moeten w o r d e n 

410 115 3 3 5 

Voorziening VPB 0 50 0 0 50 

Totaal 2.044 332 1385 398 594 

Voorziening groot onderhoud 
Dit betreft een voorziening ter dekking van uit te voeren (groot en achterstallig) onderhoud aan de 
panden die de GGD in eigendom heeft. De voorziening dient ter egalisatie van de kosten van 
planmatig onderhoud. Het MT van GGD West Brabant heeft besloten in het licht van de (voorziene) 
ontwikkelingen met betrekking tot het formuleren van een nieuwe huisvestingsvisie en het 
ontbreken van ideaalcomplex-benadering van de huisvesting, deze voorziening te laten vrijvallen 
en het algemeen bestuur een voorstel te doen tot toevoeging aan de bestaande 
bestemmingsreserve huisvesting. Verslaggeving technisch voldoet de voorziening niet meer aan de 
vereisten die aan een dergelijke voorziening worden gesteld. In de paragraaf 1.2 Huisvesting Is 
een nadere toelichting terug te vinden. 

Voorziening BTW risico 
In het kader van de omzetbelasting is er een risico op naheffing door de Belastingdienst, 
afhankelijk van de vraag of diensten wel of niet btw-plichtig zijn. Om een beetd te krijgen van de 
risico's voerden we een steekproef uit op onze in- en verkoopfacturen en schakelden externe 
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fiscale expertise In. Na afronden van de gesprekken met de belastingdienst In 2016 Is besloten, 
deze voorziening in 2016 te laten vrijvallen. 

Voorziening bijzondere personeelsproblemen GGD 
Voorziening ter dekking van wachtgeldregelingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane 
verplichtingen voor voormalig personeel. 
Hierbij maken we per regeling een inschatting van de toekomstige kosten. Jaarlijks wordt de 
voorziening op het juiste dekkingsniveau gebracht. 

VPB 
Sinds 2016 zijn overheidslichamen VPBplIchtig om een gelijk speelveld tussen 
overheidsondernemingen en private ondernemingen te creëren. 
De VPBheffing moet worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Dit betekent dat de fiscale 
winstbepaling extracomptabel zal plaatsvinden en er geen latente belastingvorderingen en/of 
schulden worden gevormd. Er is een voorziening gevormd om aan de verplichting te kunnen 
voldoen. 

Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 
Deze voorziening bestaat uit de middelen die In het verleden zijn verkregen van de gemeenten ten 
behoeve van het Elektronische Kind Dossier. 

Een andere voorziening in deze categorie betreft voor Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid. De 
deelnemende partners in deze voorziening zijn GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuid Oost, 
GGD Zeeland en GGD West Brabant. 

De voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn als 
volgt te specificeren: 

Boekwaarde Taevae- „ „ . j , Boekwaard!^ 
, V r i j v a l A H n w a n d l n p ™ ľ ľ ļ ľ ľ 

3 J , - U - Ĩ 0 J . 5 If " B 3 t - j ĩ - Ĩ O U 

Voorziening voornItontvangen gelden , q l n 

Elektronisch Wnd Dossier 0 189 102 

Voorz iening Bureau G e z o n d h e i d Milieu en , , „ , „ - „ „ „ „ , 
veiligheid

 1 1 8 1 1 5 0 0 2 3 3 

Totaal 410 683 14 259 335 

Een gespecificeerd overzicht van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 1.2: "Staat van 
Reserves en Voorzieningen" en in bijlage 1.9 Toelichting Reserves en voorzieningen 

Langlopende schulden 

Baak waarde 
31122016 

Boekwaknsti 
311İ2015 

Schuld aan binnenlandse banken Restschuld 1 januari 6.662 6.925 

Aflossing In boekjaar 263 263 
Totaal 6.400 6.662 

Er zijn geen zekerheden verstrekt. Bijlage 3 "Staat van Langlopende Schulden" geeft een 
gespecificeerd overzicht per lening. De aflossing voor de jaarschijf 2016 bedraagt C 262.500. 

Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 
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31122016 31122015 

Nettovlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan één Jaar 2.483 1.996 

Overlopende passiva 1.486 2.269 

Totaal 3.969 4 .265 

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Boekwaarde Boekwaardei 

3 1  1 2  2 0 1 6 3 1  1 2  2 0 1 5 
Crediteuren 783 803 
Belastingen en sociale premies 1.519 891 
RC verhoudingen met niet financiële 
instellingen 108 0 

Overige 73 302 

Totaal Overige Schulden 2.483 1.996 

De overige schulden betreffen rekeningcourant verhoudingen met personeelsvereniging Pheniks 
en de Stichting Jeugdgezondheidszorg West Brabant in verband met banksaldi, die opgenomen 
zijn onder de liquide middelen in deze jaarrekening. 

R / C verhoudingen met niet financiële Instellingen 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 3 1  1 2  2 0 1 6 per 31 12 2015 

GGD Hart voor Brabant 108 148 

Totaal 108 148 

Overlopende passiva 

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt weer te geven: 
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B o e k w a a r d e B o e k w a a r d e 

por 3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 per 31-12-1 
20 ir, 

Verplichtingen die In het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die In een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen met 
uitzondering van Jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

 de van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een 
speclñek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

1.321 

0 

1.507 

569 

Overige voorultontvangen bedragen die ten 
bate van volgende begrotingsjaren komen 166 192 

Totaal 1.486 2.269 

Het verloop van de vooruit ontvangen subsidie Gemeente Breda: 
Stand 1-1-2016 Toevoegingen Ontrekklnge Stand 31-12-2016 

Subsidie Gemeente Breda 

Totaal 

C -569.406 

C -569.406 

C 6.231.799 

C 6.231.799 

C-5.400.245 

Ê-5.400.245 

C 262148 

C 262.148 

Overlopende passief post 31-12-2015 (betreft voorschot 2016) 
Totaal gerealiseerde subsidiabele kosten cf. eindverantwoording CJG 2016 
Totaal ontvangen voorschotten 2016: 
Beschikt: 6.283.843 
Voorschot (9596) 5.969.651 
Voorschot ontvangen In 2015: 569.406 

5.400.245 

4. Niet in balans opgenomen verplichtingen 
Huurverplichtinaen 
Door de GGD zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan inzake: 
Huurkosten voor een jaarbedrag van e 578.325 en een totaalbedrag van C 1.436.878. 

İÍEB 
Sinds 2016 zijn overheidslichamen VPBplichtig om een gelijk speelveld tussen 
overheldsondernemingen en private ondernemingen te creëren. 
De VPBheffing moet warden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Dit betekent dat de fiscale 
winstbepaling extracomptabel zal plaatsvinden en er geen latente belastingvorderingen en/of 
schulden worden gevormd. 
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5. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD West

Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor GGD WestBrabant is e 179.000 Het weergegeven 
toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens voor de duur) van de dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Naast de hieronder vermelde 
topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het 
toepasselijke WNTmaximum hebben ontvangen, of waarvoorin eerdere jaren een vermelding op 
grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn In 2016 
geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 
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6a. Overzicht baten en lasten 2016 GGD West-Brabant 
(In duizenden euro's) 

Realisatie Begroting Realisatie 
2016 2016 2015 

C C C 

Baten 
Bijdrage deelnemende gemeenten 16.718 16.709 16.389 

Overige bijdrage gemeenten 69 72 84 
Bijdragen Derden 0 0 0 
Opbrengsten uit Tarieven 2.022 0 1.905 
Gefactureerde secundaire diensten 0 0 0 
Overige Opbrengsten 14.268 16.165 14.703 
Vrijval Voorzieningen 1.385 120 279 
Totale Baten 34.462 33.066 33.360 

Lasten 

Salarissen en Sociale Lasten 16.362 15.969 16.099 
Personeel Derden 1.885 1.851 1.107 
Overige Personeelskosten 911 1.001 582 
Kapltaallasten 954 988 1.009 
Toevoeging Voorzieningen 332 205 231 
Overige Bedrijfskosten 11.847 11.966 11.961 
Materiele kosten Hét Service Centrum 1.075 1.133 1.029 
Totale Lasten 33.365 33.113 32.018 

Totaal saldo van baten en lasten 1.098 -47 1.342 

Financieel Resultaat 124 124 130 

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN 1.221 77 1.474 

Toevoeging Reserves -18 -18 0 
Onttrekking bestemmìngsreserve loonkosten 2016 97 97 0 
Onttrekking bestemmingsreserve Dak en Thuislozen 100 100 0 
Onttrekking bestemmlngsreserve monitors 29 29 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 1KB 452 O 0 

661 208 0 

GEREALISEERD RESULTAAT 1.882 285 1.474 

Deloitte Accū^rrfŴnts B.V. 
Voor identifjţaífeâoeleinden. 
Behorend/Ojfcontroleverklaring 
d.d. 25 april 2017 



6b. Toelichting op het overzicht baten en lasten 2016 

Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting. 
Zoals reeds eerder vermeld zijn de lasten en baten van Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid en 
GHOR Midden West Brabant een onderdeel van de jaarrekenlngcljfers 2016 GGD West Brabant. 

(I » incidenteel, s » structureel): 

6b.1. Baten 
De baten van GGD hebben zich in 2016 ten opzichte van de raming na wijziging als volgt 
ontwikkelt: 

(in duizenden euro's) 

Realisatie 

begrotlngs Begroting jaar VerschU 
Realisatie 

voorgaand 
jaar 

Bijdrage deelnemende gemeenten 16.718 16.709 9 16.389 
Overige bijdrage gemeenten 69 72 3 84 
Bijdragen Derden 0 0 0 0 
Opbrengsten uit Tarieven 2.022 0 2.022 1.905 
Overige Opbrengsten 14.268 16.165 1.897 14.703 
Vrijval Voorzieningen 1.385 120 1.265 279 
Totaal 34.462 33.066 1.396 33.360 

Opbrengsten uit Tarieven 
De opbrengsten uit tarieven was in de begroting opgenomen bij de overige opbrengsten, maar in 
realisatie separaat verantwoord. 

Overige Opbrengsten 
De realisatie 2016 is circa C 125.000 hoger dan begroot, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door: 

. Opbrengst Infectiezlektebestrijdlng (C 64.000) (i) 
Voornamelijk Reizigersadvisering en Platform Reisvaccinaties komen hoger dan begroot 
uit. 

. Opbrengst JGZ 04 (C 67.000) (i) 
Extra plusopdrachten binnen W E , PGA, Neonatal gehoorscreenfng en 
verhuuropbrengsten. 

Vriival Voorzieningen 
De vrijval voorzieningen in de realisatie (ei.384.925) bevat de onderstaande onderdelen: 

o Vrijval voorziening bijzondere personeelsproblemen C122.000 (C120.000 begroot) (I) 
o Vrijval BTW voorziening C343.575 (i) 
o Vrijval groot onderhoud C918.950 (I) 

GGD West-ürabant 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor Identifiraļtfędoelelnden. 
Behorend bM^ôntroleverklaring 
d.d. 25 ądtìl 2017 



6b.2. L a s t e n 
De ontwikkeling van de lasten van GGD is in 2016 ten opzichte van de raming na wijziging zijn: 

(Indulzenden euro's) 

WÊÊÊĒÊ 
Realisatie 

begrotings 
jaar 

Begroting jaar Verschil 
Realisatie 

voorgaand 
jaar 

Salarissen en Sociale Lasten 16.362 15.969 393 16.099 
Personeel Derden 1.BB5 1.851 34 1.107 
Overige Personeelskosten 911 1.001 90 582 
Kapttaa Hasten 954 988 34 1.009 
Toevoeging Voorzieningen 332 205 127 231 
Overige Bedrijfskosten 11.847 11.966 119 11.961 

Kosten Hét Service Centrum 1.075 1.133 58 1.029 

Totaal 33.365 33.113 252 32.018 

Salarissen en Sociale Lasten 

Per saldo leveren deze posten een verschil op van C393.000 
Dit wordt vooral veroorzaakt door: 

 C 50.000 Inhuurkrachten ondersteunende afdelingen (i) 
 C360.000 (i) Reservering l.v.m. invoering van het Individueel Keuze Budget, hier 

tegenover stond een bestemmingsreserve van C452.000. (C360.000 is onttrokken, 
C92.000 is vrijgevallen) 

Overige Bedrijfskosten 
Hogere overige bedrijfskosten met name in PR Activiteiten (voorApp GGD Reist Mee en Platform 
Relsvacclnaties o.a.) 

Overzicht structurele toevoegingen aan de reserves 
Monitoring op de reserves vindt periodiek plaats. Er hebben geen nieuwe structurele toevoegingen 
of onttrekkingen plaatsgevonden aan de reserves In 2016. 

Beg roti n gsrechtma tig h el d 
Conform kadernota rechtmatigheid zijn overschrijdingen van de begroting die worden 
gecompenseerd door direct te relateren opbrengsten niet aangemerkt als financiële 
onrechtmatigheid voor de verklaring. 

Bij kostenoverschrijdingen stelt de GGD West Brabant het algemeen bestuur daarvan in kennis via 
de bestuursrapportage. 
De verklaarde afwijkingen op de baten en lasten passen binnen de eerder versterkte informatie. 

5 7 GGD West-Braban 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identlfìGKredoeleinden. 
Behorend bj^iontroleverklaring 
d.d. 25 april 2017 
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6b.3 . Resu l taa t 

(in duizenden euro's) 

Begroting Jaar V e e . , c h i ! 

fíeali:. 
voora . . i 

Baten 34.462 33.066 1.396 33.360 

Lasten 33.365 33.113 252 32.018 
Saldo 1.098 -47 1.145 1.342 

Onvoorzien 0 0 0 0 
Totaal saldo van baten en lasten 1.098 -47 1.145 1.342 
Financieel Resultaat 124 124 0 130 
Toevoeging/onttrekking aan 
reserves 661 208 453 0 

Gerealiseerd resultaat 1.882 285 1.596 1.474 

Deloitte Accodŕļtants B.V. 
Voor identiŕì'iTfLftedoeleinden. 
Behoreno^bfj controleverklaring 
d.d. 25/ápril 2017 
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Overige gegevens 

5 9 GGD West-Brabant 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor ìdentŵÉötiedoeleinden. 
Behorend'ĩij controleverklaring 
d.d. 25/ípril 2017 



1. Resultaatbestemmĩng 
In het algemeen bestuur van 20 juni 2013 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Bij de 
resultaatbestemming wordt uitgegaan van de onttrekkingen conform begroting of 
begrotingswijzigingen. 

Een separaat resultaatbestemmingsvoorstel zal tegelijk met het jaarbericht aan het algemeen 
bestuur worden aangeboden. 

:cajjfŕí 
Iftatftfe 
oil con 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identlnofftľedoeleinden 
Behorend co Behorend/W] controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 
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2. Bestuursverklaring 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor Identiftşrtiedoelelnden. 
Behorendįĥíj controleverklaring 
d.d. 25yépril 2017 
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3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identiricaiBfidoeleinden. 
Behorend jajţ controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 

West-Brabant 



1. Bijlagen 

1.1. Staat van vaste activa 
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1.4. Bestuurssamenstelling 

1.5. Kostenverdeelstaat  het service centrum 

1.6. Jaarverslag kwaliteit 
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1.8. Voorstel terug te betalen resultaat jeugdgezondheidszorg 0  4 jarigen 

1.9. Toelichting Reserves en voorzieningen 

Deloitte Accoiu&ants B.V. 
Voor identltļřStlèdoeleinden. 
Behorend Ülj controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 
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1.4. Bestuurssamenstelling 
De GGD West-Brabant kent twee bestuursorganen: het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. 

Algemeen bestuur 
Per 31 december 2016 was de samenstelling van het algemeen bestuur: 

Verteaenwoordiaer Gemeente Functie 
F. Naterop Aalburg Lid 
C. Ĵanssen-Jansen Alphen-Chaam Lid 
Ĵ.C.M. Vermeer Baarle-Nassau Lid 
Y. Kammeijer Bergen op Zoom Lid 
M. Haagh Breda Ud 
P. van Lunteren Breda Extra Lid 
J. van Oosterhout Drìmmelen Ud 
J. Schouw Etten-Leur Lid 
A. de Jongh Geert ruidenberg Lid 
Ĵ.C.M. Paantjens Halderberge Lid 
E. Schoneveld Moerdijk Lid 
M. Witte Oosterhout Ud 
C. van Poppet Roosendaal Lid 
A.A.B. Theunls Roosendaal Extra Lid 
M. de BruIJn Rucphen Ud 
CJ.M. van Geel Steenbergen Ud 
Y. de Boer Werkendam Ud 
L. van der Beek Woensdrecht Lid 
R. Bergsma Woudrichem Lid 
J. Aarts Zundert Lid 
L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Zundert Extra Lid 
Dhr. M. van Beers GGD Sectormanager 
M. van de Wljgert GGD Secretaris 

Dagelijks bestuur 
Per 31 december 2016 was de samenstelling van het Dagelijks bestuur: 

Verteaenwoordiaer Gemeente Functie 
L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Zundert Ud 
R. Bergsma Woudrichem Lid 
C. van Geel Steenbergen Lid 
M. Haagh Breda Lid 
A.A.B. Theunis Roosendaal Lid 
H. van Oers Lid 
M. van Beers Lid 
M. van de Wijgert Lid 
A. van Tilborg Lid 

Directie 
A. van der Zijden GGD West-Brabant Directielid 
K. van Esch GGD West-Brabant Directielid 

Deloitte/.ļŕţountants B.V. 
Voor idénj&řlcatiedoeleinden. 
Behortįra bij controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 
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1.5 Kostenverdeelstaat - het service centrum 

Kastenverdeelstaat Hét Service Centrum 

Realisatie Begroting Realisatie 

2016 2016 2015 

Bedrijfslasten 
Salariskosten 5.245.988 5.726.590 6.758.683 

Personeel derden 896.332 70.000 459.393 

Overige personeelskosten 222.454 200.829 226.314 

Kapltaa Hasten 628.118 660.919 653.618 

Huisvestingskosten 547 - 181 

Bedrijfskosten 1.637.926 1.822.489 1.729.861 

Toevoeging voorziening 235.864 - 117.751 

Interne dienstverlening 654.116 656.483 716.483 

Som der bedrijfslasten 9.521.345 9.137.310 10.662.284 

Bedrijfsresultaat 9.521.345- 9.137.310- 10.662.284-

Financiële baten en lasten 22.067 27.752 29.560 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 9.499.278- 9.109.558- 10.632.724-

Vrijval voorziening 30.637 - 47.864 

Te verdelen kosten 9.468.640- 9.109.558- 10.584.860-

GGD Hart voor Brabant 4.537.772 4.361.766 5.153.866 

GGD West-Brabant 2.714.353 2.621.900 3.108.570 

RAV Brabant Mldden-West-Noord 1.644.283 1.549.820 1.783.509 

GGD Noord- en Oost-Gelderland 572.232 576.072 538.914 

Resultaat 

In het aandeel voor GGD West-Brabant zit C 1.639.474 salariskosten. Het overige deel is verwerkt 
onder Kosten Het Service Centrum. 

68 GGD Weî l -Brabant 

Deloitte AccoiWtants B.V. 
Voor Identifipciedoelelnden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 25 april 2017 



1.6 Jaarverslag kwaliteit 

Jaarverslag 2016 GGD West-Brabant, onderdeel kwaliteit 

Continu verbeteren en innoveren staan bij ons hoog op de agenda. Om goed zicht te houden op 
hoe wij het doen en waar het beter kan, staan wij regelmatig even stil om goed In de spiegel te 
kijken. Dit doen wij In de vorm van interne audits, risicoinventarisaties, incidentmeldingen en 
klantevaluaties. Ook zijn wij In 2016 extern getoetst door zowel de Inspectie voorde 
Gezondheidszorg als Lloyds (certificerende instelling). Zij hebben de veiligheid en kwaliteit van 
onze dienstverlening kritisch onder de loep genomen. 

Klantonderzoeken: 

Specifiek komt uit de (klant)waarderingsonderzoeken die wij vorig jaar uitvoerden het volgende 
beeld naar voren: 

Onderdeel van 
dienstverlening 

Bevindingen 

Tuberculose preventie en 
bestrijding 

Cliënten waardeerden begeleidingstrajecten door verpleegkundigen 
gemiddeld met een 9,3. Er werden heel wat positieve opmerkingen door 
cliënten opgetekend, waaronder deze: 

" I want to see thank you for the government of Holland, especially those 

how saved my life by treating of helping me to recover from TBC" 

"Grote dank, jullie hebben mij een 2 e leven gegeven. Mijn leven aan jull ie 

te danken. Behandeling is goed verlopen. Bezoeken met humorl" 

Infectieziekten bestrijd 1 ng Cliënten waarmee wij ongevraagd contact opnemen n.a.v. een melding 

van meldingsplichtige ziekte waardeerden de dienstverlening van het 

team Infectieziekten met 'goed' t o t ' uitstekend' (45 op een schaal van 

5). Desgevraagd werden er geen specifieke verbeterpunten aangedragen 

door de cliënten. 

Preventieprogramma Sense De middelbare scholieren die hebben meegedaan aan een les of 
workshop van het preventieprogramma Sense (onder andere voorlichting 
over seksuele gezondheid) waardeerden dit gemiddeld met een 8. 
92 *!fa Van de leerlingen zou de activiteit aanbevelen aan een ander. 
De vakantiecampagne werd door de scholieren gewaardeerd met een 
7. 83 Vo Van de scholieren zou deze campagne aanraden aan een ander. 
De cliënten die gemiddeld waarderingscijfer van 8. 
Verbeterpunten die naar aanleiding van de klantonderzoeken worden 
opgepakt zijn: 
» Workshops en lesmateriaal vormgeven na behoeftepeiling jongeren, 

om deze nog meer vraaggericht te maken. 
» Nog meer gebruik maken van interactieve werkvormen en beeldtaal 

Jeugdgezondheidszorg Uit individuele evaluaties met ouders die met hun kinderen bij 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen, blijkt dat JGZ over het algemeen 
positief wordt gewaardeerd. Gewaardeerd werden de vriendelijkheid en 

Deloitte Accountants B.V. 
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deskundigheid van het personeel en de flexibiliteit bij het maken van 
afspraken. Verbeterpunten zijn onder andere parkeergelegenheid, 
wachttijd en telefonisch bereikbaarheid. 

Overige diensten Bij de overige diensten Is de klantwaardering in 2016 niet structureel in 
beeld gebracht. Voorheen voerden we eens in de drie jaar voor iedere 
dienst een klantonderzoek uit. In 2017 streven we ernaar om bij alle 
diensten binnen de GGD de waardering door cliënten jaarlijks, structureel 
te meten. 

Klachten: 
Externe klachten vormen voor ons altijd aanleiding om met de klant In gesprek te gaan en om na 
te gaan wat we kunnen doen om de klacht op te lossen en in de toekomst zomogelijk te 
voorkomen. In totaa ontvingen wij in 2016 eenenvijftig klachten. De meeste klachten gingen over 
de manier waarop wij met onze klanten communiceren en over de manier waarop wij e.e.a. 
hebben/ hadden georganiseerd. Het merendeel van de klachten hebben wij mondeling naar 
tevredenheid van de klanten met hen opgelost. Een enkele keer leidde een klacht tot het 
terugbetalen van consultkosten. 

Meldingen van (bijna) Incidenten: 
Om te leren van eigen (bijna) medische Incidenten/ fouten hanteren wij een interne 
meldìngsprocedure. Als er een incident gemeld wordt, doen wij onderzoek naar oorzaken en 
nemen zonodig maatregelen om deze incidenten in het vervolg te voorkomen. De laatste jaren 
hebben wij medewerkers gestimuleerd om vaker incidenten melden, in plaats van dat ze enkel 
ad/hoc oplossen. Dit heeft In 2015 geleld tot bijna een verdubbeling van het aantal meldingen ten 
opzichte van 2014. In 2016 hebben wij dit aantal gehandhaafd. Er werden in totaal 
negenentwintig (bijna) incidenten gemeld. Een aantal meldingen leidde tot gerichte 
verbeterma atregelen. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg: 
In de periode 2016 - 2017 voert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een toezichtronde 
uit bij de JGZ. In oktober brachten drie Inspecteurs een bezoek gebracht aan de 
jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. N.a.v. het inspectiebezoek tekende IGZ de volgende 
bevindingen op: 

* Het is bijzonder om te zien dat de samenwerking binnen de bed rijfscorpo rati e zo goed werkt, 
terwijl dit op andere plekken in het land nog op veel problemen stuit. 

» IGZ heeft bewondering voor de acties die we ondernemen om de kinderen die op campings 
wonen te bereiken. Ons bereik is beter dan de IGZ op basis van de vorige Inspectieronde had 
verwacht. 

* De meidcultuur van de organisatie wordt door de IGZ als veilig beschouwd. De cultuur wordt 
beter Ingeschat in vergelijking met andere organisaties. 

* Het bekeken complexe dossier ziet er qua inhoudelijke behandeling erg goed uit. 
» Er is een compliment voor de organisatie hoe de eigen medewerkers worden gefaciliteerd bij 

het geven van borstvoeding. Een prima voorbeeldfunctie van de medewerkers naar ouders. 
* De uitwerking van het basispakket lijkt op het punt van het contactmomenten-schema niet 

helemaal conform de wetgeving. Het uitgangspunt is dat er minimaal 3 standaard 
contactmomenten worden aangeboden tussen 6 en 12 maanden. Het lijkt een kwestie van 
formuleren en overleggen met ouders van weik contactmoment ze gebruik wensen te maken. 
Hier gaan we nog eens goed naar kijken. 

GGD West-Brabant 
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Externe audit Lloyds Register: 

Met een jaarlijkse audit laten wij ons extern toetsen aan de HKZnormen. Daarmee krijgen wij in 
beeld of 'leren en verbeteren' en het 'beheersen van risico's' nog steeds een integraal onderdeel is 
van onze aanpak. Dit jaar kregen we complimenten voor de zogenoemde 'directe klantfocus' die 
uit de gesprekken met onze professionals naar voren kwam. Voorbeelden van die directe 
klantfocus zijn: 

» de jeugdverpleegkundige die écht kijkt wat een gezin nodig heeft en zonodig onverwachte 

huisbezoeken aflegt 

» de klant en risicogerichtheid van de scheepsinspecteurs 

» de vraaggerichtheid van de preventiemedewerker/ gezondheidsvoorlichter 

« het kwaliteitsbewustzijn van de MTMer en arts tuberculosebestrijding. 

Ook kwamen er punten van aandacht uit de externe audit naar voren. Zo hebben we in 2016 de 

manier waarop wij onze medische materialen beheren en controleren aantoonbaar verbeterd. 

Deloitte Acÿuntants B.V. 
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1.7 Exploĩtatĩeoverzicht bureau Gezondheid Milieu en 
Veiligheid ļ GHOR Midden en West Brabant en 
jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen 

Realisatie Realisatie Realisatie 
Stichting JGZ 

West 
Brabant 

Bureau Gezondheid 
Milieu en Veiligheid 

GHOR Midden 
West Brabant 

C c c 

Baten 

Bijdrage deelnemende gemeenten 3.958 0 0 
Overige Opbrengsten 880 1.262 2.419 
Vrijval Voorzieningen 0 0 0 
Totale Baten 4.838 1.262 2.419 

Lasten 

Salarissen en Sociale Lasten 2.923 0 1.134 
Personeel Derden 0 772 93 
Overige Personeelskosten 118 28 70 
Kapltaallasten 12 a 79 
Toevoeging Voorzieningen 34 0 0 
Toevoeging Reserves 0 115 0 
Overige Bedrijfskosten 1.269 270 930 
Materiele kosten Hét Service Centrum 200 76 113 
Totale Lasten 4.555 1.262 2.419 

Totaal saldo v a n baten en lasten 283 0 0 

Financieel Resultaat 0 O 0 

GEREALISEERD RESULTAAT 283 0 O 

Deloitte Accouratants B.V. 
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1.8 Voorstel terug te betalen resultaat 
jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen 

1Mb 8--Hi.Hl* ÍCTP -Hhr-n ÍOĴML 

Gemeente Aiŭurg 3 26.977 9.00(1 35.977 41.047 •5.070 

Gemeente Alphen -Chitffl 6 31.29a ia.000 46.296 55.764 -9.466 

Gemeente Burte N u s i u 3 17.593 9.0011 21.593 27.941 -6348 

Gemeente Sredi 9 69.651 27.000 95.651 122.199 •26J48 

Gemeente Dilmmelen 9 79.105 27.000 106.105 120.401 -14.296 

Gemeente Etten-leur 15 101.496 45.000 146.496 130 406 16.089 

Gemeente Geertiutdenberg 4 34.631 12.000 46.631 61090 -15.259 

Gemeente HiIderbeige 9 67.16] 27.000 94.162 84.903 9.259 

Gemeente Oastcihaut IS 66.162 45.000 111.162 130.450 -19.296 

Gemeente Werkendam S 57.004 24.000 61.004 100.093 -27.090 

Gemeente Woudrichem 3 29.743 9.000 39 743 39.777 -1.034 

Gemeente Zundert 6 35.050 1B.OO0 S3OS0 73.879 -20.829 

91 506.870 270,000 676.970 996.757 •119.887 

Pnļs per werkplek 3,000 

Werkelijk retulUit pragnnuni Jeugd 0-4 jaar 31-12-2016 263.271 
Terug te betalen u n gemeenten (vench I 
realhatle hufneitinajtoten e« offerte 2016] -119.867 

Totaal S i Ida Programma Vi i jd 0-4 ni lervgbelaing 11 n Gemeen I 63J94 
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1.9 Toelichting Reserves en voorzieningen 

Reserves 

Naam Algemene r is icoreserve 

Doet Het saldo van de algemene risicoreserve moet minimaal dekking bieden 

voor financiële tegenvallers in de exploitatie. Hiervoor moet de algemene 

risicoreserve minimaal bedragen (reeds besloten): 

5
n

Zo van het basistakenpakket van de gemeentelijke bijdrage 

ÍOVo van het maatwerk van de gemeentelijke bijdrage 

Het maximum bedraagt 10 Vo van de gemeentelijke bijdrage. 

Risico's De gemeenten willen een stabiele bijdrage betalen voor de gemeentelijke 

producten. Deze algemene risicoreserve dient om schommelingen aan de 

kostenkant over de jaren heen te kunnen opvangen. Vermindering van de 

gemeentelijke bijdrage leidt tot ongedekte vaste kosten. 

Soort Algemene risicoreserve. 

Motivering rubricering Geen specifieke bestemming, opvang van schommelingen met als doel de 

gemeentelijke bijdrage stabiel te houden. 

Bestemming Geen specifieke bestemming. 

Waardebepaling Op basis van de beleidsbegroting 2016 bedraagt het gewenste minimum 

E 705.500 (5Vo van C 11.554.000 en ÍOVo van e 1.278.000). Het 

maximum bedraagt C 1.283.200. 

Saldo 31-12-2016 C 699.743 positief. 

Naam Bestemmlngsreserve 0-4 j a r igen jeugdgezondheidszorg 

Doel Het saldo van de bestemmlngsreserve 0  4 jarigen Jeugdgezondheidszorg 

moet minimaal dekking bieden voor financiële tegenvallers in de 

exploitatie. Hiervoor moet de bestemmlngsreserve minimaal bedragen: 

5
0

Zo van het basistakenpakket van de gemeentelijke bijdrage 

10
0

M van het maatwerk van de gemeentelijke bijdrage 

Het maximum bedraagt 10 "/a van de gemeentelijke bijdrage. 

Niet alle gemeenten nemen op dit moment dit product af, dus daarom 

moet uit de exploitatie van de 0  4 jarigen jeugdgezondheidszorg een 

Gū West-Brabant 
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afzonderlijke bestemmingsreserve opgebouwd worden. 

Risico's De gemeenten willen een stabiele bijdrage betalen voor de gemeentelijke 

producten voor de 0 - 4 jarige jeugdgezondheidszorg. Deze 

bestemmingsreserve dient om schommelingen aan de kostenkant over de 

jaren heen te kunnen opvangen. Vermindering van de gemeentelijke 

bijdrage 0 - 4 jarigen leidt tot ongedekte vaste kosten. 

Soort Bestem mi ng sreserve 

Motivering rubricering Geen specifieke bestemming, opvang van schommelingen met als doel de 

gemeentelijke bijdrage stabiel te houden. 

Bestemming Geen specifieke bestemming. 

Waardebepaling Op basis van de beleidsbegroting 2016 bedraagt het gewenste minimum 

e 210.050 (5V6 van C 3.747.000 en lOVo van C 227.000). Het maximum 

bedraagt C 397.400. 

Saldo 31-12-2016 C O 

Naam Bestemmingsreserve risico plustaken 

Doel Het saldo van de reserve plustaken moet dekking bieden voor financiële 

tegenvallers in de exploitatie van deze producten: 

minimaal lOVo van de omzet plustaken 

maximaal 20
0

Zo van de omzet plustaken 

Risico's Tegenvallende opbrengsten uit plustaken. 

Voorbeelden van plustaken zijn: reizigersvaccinatie. Hepatitis B vaccinatie 

instellingen, sociaalmedische advisering, forensische geneeskunde 

(exclusief lijkschouwing en bereikbaarheid Wet veiligheidsregio's), 

technische hygiënezorg en diverse projecten (zoals academische 

werkplaats, CJG's en subsidie rond zorg en welzijn van burgers. 

Vermindering van plustaken leidt tot ongedekte vaste kosten. 

Soort Egalisatie reserve 

Motivering rubricering Om ongewenste schommelingen op te vangen In de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht. Opvangen van desintegratiekosten 

bij beëindiging. 

Bestemming 1 

besteding 

Geen specifieke besteding 

Waardebepaling Minimaal 10*ft van de begrote opbrengsten uit tarieven en de overige 

opbrengsten 

Op basis van de beleidsbegroting 2016: 

 minimaal İ0«Ä van C 7.506.000 « C 750.600 

 maximaal 20
0

M van C 7.506.000 = C 1.501.200 

Saldo 31-12-2016 C 912.251 

Deloitte Accountants B.V. 
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Naam Bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten 

Doel Het doen van een reservering voor het opvangen van kosten t.b.v. de 

voorbereiding op en de uitvoering van acties bij het uitbreken van 

middelgrote infectieziekten explosies. 

Risico's Uitbraak infectieziekten: voorbereldings en uitvoeringskosten. 

Soort Bestemmingsreserve. 

Motivering rubricering Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te 

verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de financiële omvang 

moeilijk is te schatten (zeker qua frequentie), 

Bestemming Į 

besteding 

Voorbereldings en uitvoeringskosten bij het uitbreken van een 

Infectieziekte 

Waardebepaling Schatting C 250,000 voor middelgrote uitbraak 

(kosten TBCcampagne BaarìeNassau 2001-2002 circa C 200.000) 

(kosten meningococcencampagne Moerdijk 2001 circa C 150.000). 

Conform AB besluit van 15-1-2010 aanvullen tot maximaal e 250.000. 

Saldo 31-12-2016 C 250.000. 

Naam Bestemmingsreserve reorganisatie Hét Servicecentrum 

Doel Bestemmingsreserve ter dekking van de transltlekosten als gevolg van 

ontwikkelingen bij Hét Servicecentrum. 

Risico's Toekomstige incidentele uitgaven. 

Soort Bestemmingsreserve 

Motivering rubricering Opvangen van incidentele uitgaven. 

Bestemming Į 

besteding 

Transltlekosten als gevolg van ontwikkelingen bij Hét Servicecentrum 

Waardebepaling Inschatting 

Saldo 31-12-2016 C 70.140 

G G D WOÎt-Brabant 
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Bestemmlngsreserve huisvesting 

Doel Bestemmingsreserve ter dekking van de hogere huisvestingskosten na 

verhuizing naar het pand aan de Doornboslaan (t.o.v. het oude pand aan 

de Schorsmolenstraat) en dekking voor huurderving. 

Risico's Hogere afschrijvingskosten in de toekomst dienen gedekt te worden uit 

deze bestemmingsreserve, anders is er geen dekking voor de hogere 

exploitatiekosten. 

Soort Bestem mingsreserve 

Motivering rubricering Opvangen van hogere afschrijvingskosten in de toekomst en eventuele 

toekomstige huurderving. 

Bestemming ļ 

besteding 

Om de hogere afschrijvingskosten t.o.v. het oude pand te kunnen dekken. 

Tevens tijdelijk kunnen dekken van de kosten bij het wegvallen van de 

huuropbrengsten. 

Waardebepaling Verwachte toekomstige hogere afschrijvingskosten, die niet ten laste van 

de exploitatie gebracht kunnen. 

Saldo 31122016 C 1.508.908 

Naam Bestemmingsreserve monitors 

Doel Bestemmingsreserve ter dekking van de kosten van een extra monitor, 

die 1 keer per 4 jaar plaats vindt als gevolg van landelijke eisen en 

harmonisatieafspraken. Jaarlijks 25
0

/» van de extra kosten van de monitor 

reserveren. Na 4 jaar deze kosten onttrekken uit deze 

bestemmingsreserve. 

Risico's Toekomstige incidentele uitgaven 1 keer per 4 jaar. 

Soort Bestemmingsreserve 

Motivering rubricering Opvangen van Incidentele uitgaven. 

Bestemming f 

besteding 

Kosten van de uitvoering van een extra epidemiologische monltorsl keer 

In de 4 jaar (voor het eerst in 2016, met een uitloop naar 2017). 

Waardebepaling Schatting C 70.000 voor externe kosten van 1 monitor. 

Saldo 31122016 C 18.419 
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Naam Bestemmlngsreserve frictiekosten 

Doel Bestemmlngsreserve ter dekking van de frictiekosten als gevolg van 

bezuinigingen. 

Risico's Loonkosten tijdens de reintegratiefase, wwkosten en bovenwettelijke 

wwkosten en begeleidingskosten van ontslagen medewerkers, terwijl er 

geen taken verricht worden en er geen dekking is. 

Soort Bestemm 1 ngsreserve 

Motivering rubricering Opvangen van incidentele uitgaven. 

Bestemming Į 

besteding 

Loonkosten tijdens de re integratiefase, wwkosten en bovenwettelijke 

wwkosten en begeleidingskosten ontslagen medewerkers. 

Waardebepaling Inschatting. 

Saldo 31122016 C 162.877 

Naam Bestemmlngsreserve sociaal medische zorg dak- en thuislozen 

Doel Bestemmingsreserve ter dekking van de kosten voor de uitvoering van de 

sociaal medische zorg voor dak en thuislozen voor 2016 en 2017. 

Risico's De sociaal medische zorg voor dak en thuisloze is onvoldoende geregeld. 

De GGD voert deze taak in opdracht van het AB uit in 2016 en 2017, maar 

hier staan geen opbrengsten tegenover. 

Soort Bestemmingsreserve 

Motivering rubricering Doordat de sociaal medische zorg voor dak en thuislozen onvoldoende 

geregeld was, is in het AB van 9 april 2015 besloten om bij de 

resultaatbestemming van 2015 C 215.140 te doteren aan deze 

bestemmlngsreserve. Hierdoor is geborgd, dat deze taken tot en met 

2017 uitgevoerd kunnen worden. 

Bestemming ļ 

besteding 

Loonkosten en materiële kosten voor de uitvoering 

Waardebepaling Schatting C 215.140 

Saldo 31122016 e 115.310 

Naam Bestemmingsreserve Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid 

Doel Het saldo van de bestemmlngsreserve Bureau Gezondheid, Milieu en 

Veiligheid (GMV) moet minimaal dekking bieden voor incidentele financiële 

tegenvallers in de exploitatie. Hiervoor moet de bestemmingsreserve 

minimaal bedragen: 

SVa van de bijdrage deelnemende GGD'en (basistaken) 

iSVa van de markttaken 

Het maximum van de bestemmlngsreserve bedraagt: 

10 9ĥ van de bijdrage deelnemende GGD'en 
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20
o

Zo van de markttaken 

Het Bureau GMV werkt voor meerdere GGD'en, daarom moet uit de 

exploitatie van het Bureau GMV een bestemmlngsreserve worden 

opgebouwd. 

Risico's De deelnemende GGD'en en bijbehorende gemeenten willen een stabiele 

bijdrage betalen voor het bureau GMV. Deze bestemmingsreserve dient 

om schommelingen aan de kostenkant over de jaren heen te kunnen 

opvangen. Vermindering van de gemeentelijke bijdrage 0 - 4 jarigen leidt 

tot ongedekte vaste kosten. 

Soort Bestem m íngsreserve 

Motivering rubricering Opvang van incidentele financiële tegenvallers met als doel de bijdrage 

deelnemende GGD'en stabiel te houden. 

Bestemming Kosten m.b.t. de uitvoering van de taken van het bureau GMV. 

Waardebepaling Op basis van de beleidsbegroting 2016 bedraagt het gewenste minimum 

C 96.076 (5
0

Zo van C 797.855 en 15Vo van C 374.556). Het maximum 

bedraagt C 154.697 (lOVo van C 797.855 en 20^o van C 374.556). 

Saldo 31-12-2016 C 233.564 

Voorzieningen 

Naam Voorziening groot onderhoud panden GGD WestBrabant 

Doel Voorziening ter dekking van uit te voeren (groot en achterstallig) 

onderhoud aan de panden die de GGD In eigendom heeft. De voorziening 

dient ter egalisatie van de kosten van planmatig onderhoud. 

Risico's Hogere incidentele onderhoudskosten, die dan zorgen voor grote 

schommelingen in de kosten. 

Soort Voorziening. 

Motivering rubricering Egalisatievoorziening. 

Bestemming ļ 
besteding 

Uitvoering van groot onderhoud aan de panden in eigendom 

Waardebepaling Jaarlijkse dotatie o.b.v. lange termijn onderhoudsplan, kosten groot 

onderhoud t.l.v. voorziening. 

Saldo 31-12-2016 e o 
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Naam Voorziening bijzondere personeelsproblemen 

Doel Voorziening ter dekking van de wachtgeldregeling voortvloeiend uit in het 

verleden aangegane verplichtingen voor voormalig personeel als gevolg 

van de bezuinigingen In 2012 t /m 2014 opdracht van het Algemeen 

Bestuur 3 x 3"At. Deze voorziening is gevormd uit de bestemmingsreserve 

frictiekosten 

Risico's Toekomstige kosten voor huidige verplichtingen, vanuit het voorzichtig

heidspríncipe is het beter om kosten te dekken vanuit een voorziening. 

Soort Voorziening. 

Motivering rubricering Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te 

verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs 

Is te schatten. 

Bestemming f 

besteding 

Wachtgeldkosten en juridische kosten l.v.m, voormalige medewerkers. 

Waardebepaling Berekening op basis van reële verplichtingen In 2015 en verder. 

Saldo 01012015 C208.238 

Naam Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden tbv EKD 

Doel Beschikbaar gestelde middelen voor het doorontwikkelen en nieuwe 

ontwikkelingen van het digitale dossier JGZ (Kidos) en het ouderportaal 

Mijn Kind in Beeld. 

Risico's 

Soort voorziening 

Motivering rubricering Middelen mogen uitsluitend aan bet betreffende doel worden besteed. 

Bestemming Digitaal dossier JGZ (Kidos. en het ouderportaaì Mijn Kind in Beeld. 

Waardebepaling Berekening op basis van beschikbaar gestelde middelen verminderd met 

de reeds gedane uitgaven. 

Saldo 31122016 C 101.890 
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