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Geachte Raad, 

 

Hierbij ontvangt u de begroting 2018 van GGD West-Brabant. Het Algemeen Bestuur van de GGD 

besluit over de begroting in de vergadering van 6 juli 2017. 

 

Inleiding begroting 2018 

Op 31 januari 2017 stuurden we u onze kadernota 2018. In de kadernota beschreven we de 

ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de financiële intensiveringen die daar bij horen 

We hebben over de kadernota twee regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd, en de 

gemeenten gevraagd om een zienswijze.  

 

De belangrijkste punten: 

 In de afgelopen jaren heeft de GGD geen financiële uitbreiding gevraagd. 

 Ook is voldaan aan de ombuigingsoperatie van 3x3% (2012-2014) en er is in die jaren niet 

geïndexeerd. 

 De GGD heeft haar organisatie stapsgewijs aangepast. Zo maken we ruimte om intern te 

vernieuwen. We versterken de bedrijfsvoering en het primair proces. 

 Alleen ontwikkelingen in onze wettelijke taken die de dienstverlening aan burgers raken leggen 

wij bestuurlijk voor. Zaken in de bedrijfsvoering lossen we  zelf op binnen ons budget. 
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Begroting 2018 

De begroting past binnen de kadernota die het Algemeen Bestuur op 30 maart vaststelde, waarbij 

enkele ontvangen zienswijzen hebben geleid tot extra tekstuele toelichting (zie bijlage). Ook is 

rekening gehouden met de Richtlijnen uit de Nota Verbonden Partijen (zie bijlage). 

In deze begroting onderbouwen we: 

1. De intensivering infectieziektebestrijding.  

2. De impuls voor de (overdracht) medische zorg dak- en thuislozen. 

3. Technische aanpassingen zoals de aangekondigde decentralisatie van het 

Rijksvaccinatieprogramma. 

4. De taak die we van het Rijk overnemen (FIOM) voor ongewenst zwangere vrouwen. 

5. De splitsing van de basis- en plustaken binnen de jeugdgezondheidszorg. 

 

1. De intensivering infectieziektebestrijding 

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

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

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

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

De toenemende bedreigingen zoals de problematiek van antibioticaresistentie en zoönosen vragen 

echter meer van ons. Maar ook het bouwen van netwerken met andere partijen in het zorgveld vraagt 

aandacht. Naast een goed bestrijdingsapparaat is een forse beweging naar de voorkant belangrijk 

(meer aandacht dus voor preventie). Samenwerken met anderen aan infectiepreventie en meer vroege  

opsporing is noodzakelijk. Het is intensief en vraagt om een lange adem. Daarom moeten we 

structureel inzetten om blijvend meer te oefenen voor uitbraken, die door globalisering overal hun 

oorsprong kunnen hebben. En we moeten meer werken aan infectiepreventie en vroege opsporing. We 

moeten meer structurele aandacht besteden aan deze taken. Er zijn geen andere organisaties die dit 

werk kunnen doen. Kortom, alle ontwikkelingen op de bestrijding van infectieziekten hebben ertoe 

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

hebben opgenomen. 

 

2. De impuls voor de (overdracht) medische zorg dak- en thuislozen 

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

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

evaluatie plaats. Dan wordt bepaald of de GGD dit blijft doen of dat deze zorg overgaat naar een 

andere instelling. We nemen in de begroting éénmalig een bedrag op voor de uitvoering (als de taak 

bij de GGD blijft) of voor de overdrachtskosten (als een ander het gaat doen).  Eventuele structurele 

inzet van de GGD op basis van de evaluatie wordt in de kadernota 2019 verwerkt.  
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3. De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma  

Per 1 januari 2018 wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) verankerd in de wet Publieke 

Gezondheid. Hiermee komt de uitvoering en financiering van het RVP onder verantwoordelijkheid 

van gemeenten. Gemeenten krijgen deze taak vergoed door een uitkering in het Gemeentefonds, 

op basis van de maatstaf jongeren 0 tot 20. Dit kader is meegenomen in deze begroting. 

 

4. FIOM 

Vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn, verkeren in een crisissituatie en moeten in een 

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

opvoeden, afstand ter adoptie, pleegplaatsing of het afbreken van de zwangerschap. Voorheen 

werd de begeleiding van deze groep kwetsbare vrouwen uitgevoerd door het FIOM. Op verzoek van 

het Rijk nemen GGD’en deze taak over. In 2017 wordt hiermee geëxperimenteerd. De geschatte 

kosten zijn, mede op basis van de ervaringen tot nu toe €20.000. We vangen dat  binnen de 

begroting op.  In 2018 gaan wij hiermee verder.  

 
Nieuw basispakket JGZ 

Vooruitlopend op de beslissing van ons Algemeen Bestuur dit jaar over het nieuwe basispakket JGZ is 

in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2016 afgesproken dat in 2017 de ‘nieuwe’ plusproducten van het 

basispakket JGZ in ieder geval in 2017 nog door gemeenten afgenomen worden. Dat hebben we in 

onze bedrijfsvoering doorgevoerd. Vanaf 2018 gelden de gebruikelijke afspraken rond plusproducten. 

Hiervoor kunnen in het 3e kwartaal afspraken gemaakt worden met het GGD team in de gemeente. Uw 

beleidsadviseur is hiervoor uw contactpersoon. 
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Zienswijzen 

Op deze begroting kan de Raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 23 juni 

kunnen we nog verwerken in de stukken die we aan ons Algemeen Bestuur aanbieden. Zij vergaderen 

op 6 juli 2016.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze begroting in 

uw raad of commissie toe te lichten. Neemt u dan contact op met Mirjam van de Wijgert, 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,  

Namens deze,  

 

 

A. van der Zijden 

Directeur publieke gezondheid 

 

 

 

 

Bijlage:  

 Overzicht zienswijzen ontvangen t/m 29 maart op kadernota 2018 

 Toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen 

 (Concept) begroting 2018 GGD West-Brabant 

 

Copy: college B&W en ambtenaren volksgezondheid van de West Brabantse gemeenten.  

mailto:m.wijgert@ggdwestbrabant.nl

