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Kadernota 2018 GGD West-Brabant zienswijzen gemeenten 

Ontvangen t/m 29 maart, uitgereikt en vastgesteld tijdens AB-vergadering van 30 maart 2017 

 

1. Drimmelen Vraag: Het college stemt in met de financiële verdeling van de decentralisatie RVP. 
Graag ontvangen zij wel een overzicht van de vaccinatiegraad per jaar.  
Antwoord: De GGD stelt de jaarlijkse vaccinatiegraad per gemeente (via het RIVM) beschikbaar 

 

Vraag: Het college van Drimmelen kan zich niet vinden in het intensiveringsvoorstel rondom infectieziekte en 
sociaal medische hulp dak- en thuislozen. Er wordt aan het dagelijks bestuur gevraagd om mogelijkheden te 

onderzoeken om binnen de huidige inzetformatie de aanbevelingen uit te voeren. Ook consequenties in beeld 
brengen wat er gebeurt als de gemeenten geen extra geld beschikbaar stellen.  
Antwoord: De GGD heeft uitvoerig beargumenteert dat zij op de minimale norm (VISI-norm) zit en dat die norm 
niet de extra taken en rollen verwerkt. De GGD zit aan de grens wat ze zelf kan ombuigen (zie hiervoor q&a 
infectieziekten), zonder dat de kwaliteit vermindert.  

 
Opmerking: Vanuit gemeentelijk oogpunt is een structurele verhoging financieel onverantwoord. 
Reactie: Consequentie van het niet toekennen is dat we deze taken en rollen onvoldoende kunnen uitvoeren.  
 
Opmerking: Het college wenst eerst een evaluatie, alvorens geld beschikbaar te stellen voor de sociaal medische 
hulp dak- en thuislozen. 
Reactie: Ongeacht de uitkomst van de evaluatie moet sociaal medische hulp dak en thuislozen geborgd worden, 

conform ook de opdracht van het Algemeen Bestuur. Dat wordt in 1 besluit voorbereid voor 6 juli 2017. Het 

voorstel voor eenmalige toekenning van de middelen voor medische dak- en thuislozen voorziet in deze borging. 
Evaluatieresultaten worden meegenomen in het meerjarenperspectief en zullen indien nodig worden verwerkt in de 
kadernota 2019. 
 

2. Geertruidenberg Opmerking: De Raad gaat onder voorbehoud van correctheid van de cijfers genoemd in de kadernota akkoord.  
Reactie: Correctheid van de cijfers wordt door directie van GGD West-Brabant nagelopen en gecommuniceerd. (is 
deels gebeurd/gebeurd ook in beleidsbegroting) 
Opmerking: De Raad gaat alleen akkoord met de financiële verdeling decentralisatie RVP indien de meerkosten 
volledig worden gecompenseerd in het gemeentefonds. 
Reactie: Het macrobudget RVP dat nu is vastgesteld is inclusief meerkosten gemeenten. Definitieve bedragen 
worden in de meicirculaire bekend gemaakt. 

Opmerking: De Raad is akkoord met voorstel toegepaste indexering.  

Opmerking: De Raad is vooralsnog niet akkoord met de budgetverhoging infectieziekte; er moet eerst gezocht 
worden naar andere financiering binnen bestaande budgetten. 
Reactie: De GGD zit aan de grens wat ze zelf kan ombuigen (zie hiervoor q&a infectieziekten), zonder dat de 
kwaliteit vermindert. De GGD heeft uitvoerig beargumenteert dat zij op de minimale norm (VISI-norm) zit en dat 
die norm niet de extra taken en rollen verwerkt. 
Amendement vanuit de Raad: De Raad van Geertruidenberg heeft ook een amendement ingediend:  



 

2 
 

‘bij de uitwerking van begroting 2017 is niet afdoende rekening gehouden met voorgestelde splitsing in basis, 
aanvullend en extra taken’. 
Reactie: Op pagina 50 en 51 van de beleidsbegroting 2017 is een tabel en een totaaloverzicht opgenomen met 

bijdrage deelnemende gemeenten en het overzicht aan basistaken binnen de GGD West-Brabant. Plustaken 
kunnen niet worden gespecificeerd, omdat deze gedurende het jaar worden bepaald.  
Bijvoorbeeld toezicht kinderopvang of reizigersvaccinaties. Daarnaast zijn er ook andere partners (bijvoorbeeld 
ZonMW) die gedurende het jaar opdrachten bij ons beleggen.  
Ook in de beleidsbegroting 2018 wordt dit op deze manier verwerkt. 
 

3. Steenbergen Opmerking: Het college van Steenbergen ervoor kiest om geen zienswijze in te dienen. Wel wordt het verzoek 
gedaan om de vergadercyclus van de GGD aan te passen zodat er een AB besluit is voordat de kadernota wordt 

aangeboden. 
Ten kennisgeving naar de Raad gegaan. Geen zienswijzen. 
Reactie: De GGD heeft al in haar concept vergadercyclus planning een AB opgenomen vóór 1 februari. Met ingang 
van 2018 is dit opgelost. 

4. Oosterhout Opmerking: De kadernota 2018 is in de raadsvergadering van 21 maart jl. aan de orde geweest. De 
gemeenteraad neemt kennis van de kadernota. Daarbij wordt de zienswijze uitgesproken dat ten aanzien van de 
gemeentelijke bijdrage aan Rijksvaccinatieprogramma de definitieve cijfers uit de meicirculaire worden afgewacht. 
Daarnaast dient de aanpak voor ziekteverzuim in het primair onderwijs na de proefperiode ter besluitvorming te 
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de andere betrokkenen zoals de onderwijsbesturen. 
Reactie: Meicirculaire geeft inderdaad de definitieve cijfers ten aanzien van budget Rijksvaccinatieprogramma. 

Na de proefperiode wordt M@zl in het primair onderwijs geagendeerd in het Algemeen Bestuur. 

5. Woensdrecht Opmerking: De gemeente (raad) Woensdrecht heeft in haar richtlijnen (Nota Verbonden Partijen) op de 
kadernota één lokaal punt toegevoegd namelijk: “De GGD maakt inzichtelijk hoe de gemeentelijke bijdrage per 

inwoner is opgebouwd en in het bijzonder wat de oorzaak is van de significante afwijking van deze bijdrage ten 
opzichte van de benchmark.”  

Reactie: De benchmark is een landelijk instrument; deze vraag wordt individueel met Woensdrecht opgenomen. 
Indien relevant wordt dit ook teruggekoppeld in het AB. 
 
Vraag: Wat moet de gemeente Woensdrecht extra gaan doen om deze nieuwe taak te organiseren? Gaat dat 
afwijken zoals het nu centraal wordt georganiseerd? Mede kijkend naar de opname in de Wet publieke 
gezondheidszorg.  
Reactie: De gemeente Woensdrecht moet afspraken maken met de uitvoerders van de vaccinaties (TWB/GGD). 

Organisatie blijft hetzelfde omdat beide partijen de vaccinaties nu ook al uitvoeren. 
 
Vraag: De budgetten voor het rijksvaccinatieprogramma worden van het RIVM overgeheveld naar de gemeenten. 

Blijft de bron voor het financieren van de budgetten in de basis hetzelfde of wordt dat in 2019 anders? 
Reactie: Er ligt nu een voorstel vanuit GGD GHOR Nederland voor een macrobudget dat kostendekkend is voor de 
uitvoering door gemeenten. In de meicirculaire worden definitieve bedragen bekend. Bron blijft in principe 

hetzelfde, gebaseerd op een macrobudget dat wordt verdeeld op basis van aantal kinderen in gemeente.  
 
Vraag: Is er inzicht of deze afname ook voor Woensdrecht geldt? Zo ja, zijn hierin dan aanwijsbare factoren, 
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gebieden of groepen aan te wijzen?  
Wat is het gezondheidsrisico van deze afname voor andere jongeren. En zo ja, hoe denkt de GGD dan dit tij te 
keren? 

Reactie: In de gemeente Woensdrecht wonen veel Belgische gezinnen op Nederlands grondgebied. Deze van 
oorsprong Belgische moeders bevallen in België in een kraamkliniek, waar Kind & Gezin al in de kraamweek 
langskomt om hen te motiveren Kind & Gezin te bezoeken. Sinds een aantal jaren kunnen deze kinderen ook 
kosteloos vaccinaties bij Kind & Gezin krijgen en veel ouders maken daar de laatste tijd gebruik van. Vanaf 2 ½ 
jaar gaan deze kinderen naar de basisschool in België en krijgen ook daar hun vaccinaties. Deze kinderen maken 
geen gebruik van onze jeugdgezondheidszorg. 

En daardoor wordt er minder geregistreerd bij het RIVM.  
Er zijn contacten gelegd om bij Kind en Gezin de informatie over de vaccinatiegraad van deze kinderen te 

verkrijgen. Artsen gaan hier vervolgens mee aan de slag. 

6. Aalburg Besproken in de Raad, geen schriftelijke zienswijzen bij de GGD ingediend.  

7. Werkendam Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

8. Woudrichem Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

9. Moerdijk Kadernota is in commissie en Raad besproken en geen schriftelijke zienswijze bij GGD ingediend.  
 
Opmerking: De6 hebben een gezamenlijk ambtelijke zienswijze gedeeld met de GGD, die luidt: 

‘voor de intensivering is niet duidelijk of bestaande taken vervallen of gewijzigd ingevuld worden’. De6 geeft aan 
dat de GGD hiermee niet voldoet aan richtlijn 2 (beleidsmatige richtlijn/Verbonden Partijen). 
Reactie: de GGD voert wettelijke taken uitvoert. Er komt geen nieuwe taak bij, infectieziektebestrijding vraagt 
vanwege autonome ontwikkelingen extra investering. Als er een taak af moet dan is het bestuur aanzet om daar een 
besluit over te nemen. Daar is geen sprake van. 

10. Etten-Leur Idem (de6) Besproken in Raad. Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

11. Zundert Idem (de6) Niet in Raad behandeld. Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

12. Halderberge Idem (de6) Niet in Raad behandeld. Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

13. Roosendaal Idem (de6) Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

14. Rucphen Opmerking: Kadernota is besproken in de commissie maatschappelijke aangelegenheden. 
Opgemerkt wordt: ‘uit de kadernota wordt ons niet duidelijk of deze intensivering kan worden opgevangen door 
bestaande taken te laten vervallen of gewijzigd in te vullen. De noodzaak wordt ook niet duidelijk in de kadernota’ 
Reactie: De GGD heeft uitvoerig beargumenteert dat zij op de minimale norm (VISI-norm) zit en dat die norm 
niet de extra taken en rollen verwerkt. De GGD zit aan de grens wat ze zelf kan ombuigen (zie hiervoor q&a 
infectieziekten), zonder dat de kwaliteit vermindert. Ook toegelicht in q&a en op informatiebijeenkomsten. 

Vraag:‘Rucphen ziet ook een belangrijke taak voor het RIVM weggelegd ten aanzien van deze intensivering’. Zij 
zien een proactieve aanpak voor het RIVM weggelegd. 
Reactie: Natuurlijk speelt het RIVM een rol, maar goede preventie en beheersing vraagt om goede kennis van de 

plekken waar de problemen optreden. Dat is een regionale/lokale aangelegenheid. Daarnaast is een 
uitvoeringsteam nodig en dat is geen taak van het RIVM. GGD maakt zeker gebruik van de kennis en expertise van 
het RIVM.  

15. Breda Behandeld in raadscommissie Bestuur op 23 maart. Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

16. Bergen op 
Zoom 

Kadernota niet behandeld in Raad. Geen schriftelijke zienswijze ontvangen 
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17. Alphen-Chaam Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

18. Baarle-Nassau Geen schriftelijke zienswijze ontvangen. 

 


