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Aan de Raad, 
Op 31 januari j l . heeft gemeente Steenbergen conform de richtlijn van de nota verbonden partijen de 
kadernota 2018 van de GGD West-Brabant ontvangen. 

De GGD West-Brabant staat voor positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het 
leven. In dit kader voert de GGD een aantal wettelijke taken uit op basis van de Wet publieke gezondheid 
waaronder de infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. De GGD is er voor alle burgers, maar 
brengt een duidelijke focus aan in haar inzet voor kwetsbare groepen. 

In de begeleidende brief spreekt de GGD van een structurele en incidentele uitbreiding van hun 
programma: 

Intensivering infectieziektebestrijding 
De bestrijding van meldplichtige infectieziekten is op orde, maar toenemende dreigingen vragen om meer 
oefenen, meer infectiepreventie en meer vroege opsporing aldus de GGD. Beschreven ontwikkelingen: 
1. Toename zoönesen: in West-Brabant zijn veel veehouderijen gevestigd, deze kunnen ziekten me zich 
meebrengen die van dier op mens overgaan (zoönosen) zoals Q-koorts, vogelgriep en nu nog onbekende 
ziekten die in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Evenals bacteriën die resistent zijn geworden 
tegen antibiotica. 
2. Globalisering: de uitbraken van Ebola en Zika zijn voorbeelden van opkomende infectieziekten als 
gevolg van globalisering. Reizigers en vluchtelingen nemen infectieziekten mee. 
3. Veranderde maatschappij: vanwege de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen en ondersteuning 
ontvangen van een complex netwerk van de thuiszorg, huisarts en Wmo-voorzieningen. 
4. Afnemende vaccinatiegraad: in West-Brabant constateert de GGD een afnemende vaccinatiegraad. 
Meer ouders twijfelen als gevolg van veiligheid en bijwerkingen van vaccinaties. 
5. Antibioticaresistentie: de bijzonder resistente bacteriën zoals ESBL en MRSA baren zorgen. De GDD 
constateert dat dit probleem toeneemt, in 216 volgde een eerste uitbraak in een thuiszorg setting. 

Sociaal medische zorg dak- en thuislozen 
Vanaf 2015 draagt de GGD zorg voor de sociaal medische zorg aan dak- en thuislozen in West-Brabant. 
In de kadernota wordt eenmalig om extra financiële middelen gevraagd. In juli komt de GGD met de 
evaluatie van het project en wordt een besluit genomen over het al dan niet voortzetten. 



Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma 
Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma komt over naar de gemeenten. Het wordt daarmee een 
wettelijke taak van gemeenten om de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma te organiseren. De 
GGD heeft als uitvoerende partij een deel van dit budget opgenomen in de kadernota. Hierbij is de GGD 
uitgegaan van het bedrag dat ministerie van VWS in het najaar heeft gepubliceerd. Dit bedrag is 
gebaseerd op het aantal kinderen. In de meicirculaire wordt het daadwerkelijk bedrag bekend dat 
gemeenten beschikbaar krijgen. Voor de 0-4 jarigen voert TWB het Rijksvaccinatieprogramma uit en voor 
A+ de GGD. 

Richtlijnen 
De kadernota 2018 van de GGD wordt in onderstaand overzicht getoetst op basis van de financiële 
richtlijnen voor verbonden partijen. 

Richtlijn Toepassing G G D 
1. Er wordt een structureel financieel-sluitende 
meerjarenbegroting 2018-2021 aangeboden. De gehanteerde 
begrotingsuitgangspunten dienen in de begroting van de GR 
inzichtelijk gemaakt te worden. 

De richtlijn wordt toegepast. 

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van 
ongewijzigd beleid. Geen nieuwe taken of uitbreiding van 
bestaande taken mogen in de primitieve begroting worden 
opgenomen tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur 
besloten is. 

In de kadernota is nieuw beleid 
opgenomen waarover nog geen besluit 
is genomen in het Algemeen Bestuur. 
Op 30 maart aanstaande besluit het 
AB van de GGD over de kadernota 
2018. In voorbereiding daarop zijn 
extra bijeenkomsten georganiseerd 
voor AB-leden op 7 en 9 februari j l . 

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). De voorgeschreven gegevens zijn in 
de begroting opgenomen: 
- financiële kengetallen; 
- de verwachte omvang van het eigen en het vreemd 
vermogen aan het begin en aan het eind van het 
begrotingsjaar; 
- verantwoording overhead op een apart taakveld; 
- vermelding van de gehanteerde rentepercentages. 

De begroting van de GGD voldoet hier 
aan. 

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De 
GR kan hiervan afwijken op basis van een expliciet en 
gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming van het DB aan 
hetAB. 

Het positieve resultaat vloeit terug 
naar de gemeenten tenzij het AB 
anders besluit op basis van een 
voorstel van het DB. 

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende 
CAO van de betreffende GR. 

Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 
2016 de Financiële Verordening 
vastgesteld, waarin de methodiek staat 
voor de berekening van het loon- en 
prijspeil. Deze methode wordt 
toegepast. 

6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP 
uit de septembercirculaire 2016 is de basis voor de toe te 
passen indexering voor de begroting 2018. 

Zie 5. 

7. Van de richtlijnen onder 9 en 10 kan eventueel worden 
afgeweken indien intern andere richtlijnen gelden die door het 
AB zijn vastgesteld. 

2 



8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is 
aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en 
prioriteiten. 

Zie 5. 

9. De GR dient in de kaders een terugkoppeling te geven over 
de richtlijnen. 

Er is een terugkoppeling op het 
toepassen van de richtlijnen gegeven. 

Inhoudelijk zijn de geschetste ontwikkelingen in lijn met maatschappelijke trends en biedt de GGD 
antwoord op de noodzaak tot adequate infectieziektebestrijding en medische zorg aan dak- en thuislozen 
in West-Brabant. De GGD geeft aan de geschetste ontwikkelingen niet meer binnen de eigen begroting 
op te kunnen vangen. 

In 2017 heeft de gemeente Steenbergen een bijdrage van 6444.000,- toegekend aan de GGD. Voor 2018 
is in de kadernota een bijdrage van C487.000,- opgenomen. 

Het college besluit: 

Overwegende dat 
- de 18 gemeenten in West-Brabant financiële richtlijnen hebben opgesteld ten aanzien van verbonden 
partijen en de GGD hier een terugkoppeling op geeft; 
- de inhoudelijke noodzaak tot intensivering gezien de maatschappelijke ontwikkelingen onderschreven 
wordt en de GGD antwoord biedt op de noodzaak van adequate infectieziektebestrijding en medische 
zorg aan dak- en thuislozen.. 

De GGD te wijzen op haar verantwoordelijkheden betreffende richtlijn 2 voor verbonden partijen en te 
verzoeken haar vergadercyclus zo in te richten dat in de kadernota geen nieuw beleid opgenomen wordt 
dat niet door het AB is vastgesteld. Verder geen opmerkingen bij de kadernota te plaatsen. 

Hoogachtend, f \ 
burgemeester en wethouders van Steei/ibergen, j 
de secretaris, de burgemees/er, 


