
 

 

 

 

 

 *BM1701681* 

  BM1701681 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017 

 

Gelet op: 

Wet publieke gezondheid 

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GR GGD West-Brabant. 

2. Tot het indienen van onderstaande zienswijze betreffende de beleidsbegroting 2018 van de GR 

GGD West-Brabant.  

3. Een bijdrage van €487.439,- beschikbaar te stellen voor 2018. 

 

1. Tijdige ontvangst stukken en reactietermijn raden:  

U hebt met betrekking tot het toesturen van uw kaderbrief en beleidsbegroting 2018 en de 

(ontwerp)jaarrekening 2016 de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht 

genomen. Wel verzoeken wij u de geldende termijn voor het indienen van een zienswijze te 

hanteren: deze loopt t/m 30 juni, terwijl u in uw aanbiedingsbrief bij de beleidsbegroting de raden 

de gelegenheid geeft om tot 23 juni a.s. met een zienswijze te geven. 

 

2. Begroting op basis van ongewijzigd beleid:  

De raad gaat er vanuit dat de GGD met ingang van de begroting 2019 een begroting op basis van 

ongewijzigd beleid indient en dat de GGD bij eventuele begrotingsaanpassingen dit volgens de 

vastgestelde procedure van zienswijze en/of begrotingswijziging doet, indien sprake is van 

financiële gevolgen voor de deelnemersbijdrage. 

 

3. Beleidsintensivering Infectieziektebestrijding:  

Vooralsnog gaan wij akkoord met de door u gevraagde extra bijdrage. Dit doen wij voor een 

periode van 2 jaren (2018 en 2019). In de Beleidsbegroting 2020 verwachten wij van u een voorstel 

op basis waarvan  besloten kan worden tot al dan niet verlengen van de duur van de 

beleidsintensivering. 

   

4. Flexibilisering van producten:  

Het betreft een beweging die al meerdere jaren loopt. Dit heeft tot enkele bevredigende resultaten 

geleid. Wij vragen u binnen uw gehele takenpakket te onderzoeken waar verdere mogelijkheden tot 

flexibilisering van uw producten liggen. Naar onze mening zou het mogelijk moeten zijn dat binnen 

meerdere producten plustaken afgenomen kunnen worden.  

 

5. Opbouw van reserves en voorzieningen:  

De raad verwacht vooruitlopend op de begroting 2019 een actualisatie van de Nota reserves en 

voorzieningen van de GGD. Hierbij dient een discussie met de deelnemende gemeenten plaats te 

vinden over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek (o.a. bandbreedte) van de algemene 

risicoreserve en de bestemmingsreserve, waarbij spelregel 5 van de Nota Verboden partijen als 

uitgangspunt dient.  

 

6. Bestemmingsreserve huisvesting: 

De raad gaat onder voorbehoud van de nog op te stellen huisvestingsvisie akkoord met de hoogte 

van de nieuwe bestemmingsreserve huisvesting. De nieuwe visie dient in ieder geval duidelijk te 

maken om welke panden het gaat, wanneer en op welke wijze het onderhoud aan de panden is 

geborgd en wat de financiële consequenties van de visie zijn. Indien dit onvoldoende wordt 

onderbouwd zal alsnog een discussie over deze resultaatbestemming moeten worden gevoerd met 
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de GGD waarbij mogelijk een (gedeelte) van het resultaat terug dient te vloeien naar de 

deelnemers. Tevens moet de doelomschrijving van de huidige bestemmingsreserve huisvesting 

worden opgesteld.  Wij gaan ervan uit dat de nieuwe huisvestingsvisie wordt vastgesteld door het 

AB. 

 

7. Inzicht in besluitvormingsproces: 

De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 

besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met 

het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn 

via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende 

stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 

c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 

d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover  

openbaar). 

 

Toepassing zienswijze: De raad gaat er vanuit dat uw bestuur de Beleidsbegroting 2018 vaststelt 

met in acht neming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. 

 

 

 

Steenbergen, 22 juni 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


