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Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de kadernota 2018 van de GGD West-Brabant, met daarin onze voornemens voor

de beleidsbegroting 2018.

Inhoudelijk kader: intensivering voor infectieziekte

In deze kadernota hebben we de inhoudelijke – en financiële richtlijnen toegepast die de 18 gemeenten

mee hebben gegeven. We schetsen in deze kadernota de relevante maatschappelijke ontwikkelingen

die van invloed zijn op onze taken. En geven een beeld van de manier waarop we hier in 2018 mee om

willen gaan. Bijzondere aandacht vragen we voor onze wettelijke taak voor de uitvoering van

infectieziektebestrijding.

Financieel kader: voorstel intensivering infectieziektebestrijding

Deze kadernota wil de ‘voorkant’ van de P&C-cyclus meer benutten. De meerwaarde hiervan is dat we

inhoudelijke onderwerpen kunnen verbinden aan logische keuze momenten ter voorbereiding op een

nieuwe begroting en inzicht in het jaarrekening resultaat. Dit doet recht aan de essentie van de Nota

Verbonden Partijen en de discussie in ons Algemeen Bestuur dd. 06 oktober 2016 over de wijze

waarop we invulling geven aan de beleidsvoorbereiding.

In 2012, 2013 en 2014 heeft de GGD West-Brabant 3% bezuinigingen doorgevoerd. In de

daaropvolgende jaren heeft nieuw beleid niet geleid tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Wij blijven kritisch kijken naar hoe we door het aanpassen van onze werkwijzen aan kunnen blijven

sluiten op de uitdagingen van vandaag en de nabije toekomst. Denk hierbij aan het integreren van e-

health toepassingen in onze dagelijkse praktijk.

Tegelijkertijd vraagt onze wettelijke taak rondom infectieziektenbestrijding, door de toenemende

maatschappelijke complexiteit en de toename van de risico's om vergroting van onze deskundigheid en

capaciteit, waarmee we een adequaat antwoord kunnen formuleren. Daarom vermeldt de kadernota

2018 een intensiveringsvoorstel op dit terrein.
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Vervolgproces van bespreken en besluiten

We leggen de kadernota ter vaststelling voor aan ons algemeen bestuur, in zijn vergadering van 30

maart 2017. Graag vernemen wij uw reactie vóór 10 maart, dan kunnen we dit meenemen in de

behandeling van de kadernota op 30 maart. Indien uw gemeente een specifieke toelichting wenst op de

kadernota dan kunt u uw belangstelling daarvoor kenbaar maken aan Mirjam van de Wijgert,

directiesecretaris GGD West-Brabant. Bereikbaar via m.wijgert@ggdwestbrabant.nl of 06-2263735.

Na vaststelling van de kadernota stellen we de beleidsbegroting 2018 op. We leggen deze

beleidsbegroting voor aan de gemeenteraden voor een zienswijze. De beleidsbegroting komt ter

vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD op 6 juli 2017.

In het kader van de Nota Verbonden Partijen worden in juni 2017 informatiebijeenkomsten over de

beleidsbegroting voor raadsleden georganiseerd. Indien uw gemeente een specifieke toelichting wenst

op de vertaling van de kadernota naar de beleidsbegroting dan kunt u uw belangstelling daarvoor

kenbaar maken aan Mirjam van de Wijgert, directiesecretaris GGD West-Brabant. Bereikbaar via

m.wijgert@ggdwestbrabant.nl of 06-22637352.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,

namens deze,

T. Theunis, portefeuillehouder financiën
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i.a.a. portefeuillehouders volksgezondheid en ambtenaren volksgezondheid


