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Geachte Raad,  

 

Hierbij informeren we u dat het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant in de vergadering van 5 
juli 2018 de beleidsbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 heeft vastgesteld.  
 
Beleidsbegroting 2019 

Uw zienswijzen op onze begroting 2019 hebben we op de volgende manieren verwerkt: 
 

A. De raad gaat ervan uit dat de GGD:  
-  In 2019 onderzoek doet naar mogelijkheden tot verdere flexibilisering van haar producten 

aanbod. Doel is een kleiner basispakket en grotere keuzevrijheid voor gemeenten. 
Duidelijkheid is gewenst over welke taken wettelijke  basistaken zijn.  

- Reactie GGD West-Brabant: In de vorige bestuursperiode heeft de GGD meer 

keuzevrijheid en flexibiliteit gecreëerd in haar producten. Er zijn producten 

verschoven naar het pluspakket en het maatwerk binnen JGZ is afgeschaft. 

Daarnaast kunnen gemeenten bij vrijwel alle producten extra inzet afspreken en 

inkopen. De GGD voert op dit moment alleen wettelijke basistaken uit en de taken 

waartoe de gemeenten expliciet hebben besloten; zoals de medische zorg voor dak- 

en thuislozen.  
- Ervoor zorgt dat eind 2019 de definitieve inhoud en omvang van de functie ‘Lokaal verbinden’ 

door haar AB is vastgesteld. 
Reactie GGD West-Brabant: dit is conform het besluit d.d. 6 juli 2017. Werkgroep 

‘Lokaal verbinden’ geeft uitvoering aan deze opdracht door gezamenlijk vastgestelde 
randvoorwaarden te toetsen, door output indicatoren te monitoren en door intensief 

in gesprek te gaan over ervaringen in de praktijk. Gemeenten en JGZ hebben  reeds 

afspraken voor invulling voor 2018.   
- Ten aanzien van de ambitie op het gebied van data-gedreven publieke gezondheid inzicht geeft 

in de meerwaarde van het koppelen van de verschillende data, afgezet tegen kosten en 
rendement. Reactie GGD West-Brabant: Wij zien al jarenlang een teruglopende 

respons op de “klassieke” monitoringsinstrumenten (vragenlijsten). Wij zijn 
derhalve op zoek naar meer “modernere” toekomstbestendige onderzoeksmethoden. 
Big data achtige oplossingen zijn ons inziens de toekomst. Vanzelfsprekend zullen 

zijn kosten en baten altijd in balans proberen te houden. 

 



   

   

- Het rijksvaccinatieprogramma uitvoert binnen de via het Gemeentefonds aan de gemeenten 
beschikbaar gestelde middelen. Samen met TWB en Careyn zorgt de GGD voor evenredige 
verdeling van de middelen. Reactie GGD West-Brabant: Uitvoering van 

Rijksvaccinatieprogramma vindt plaats door JGZ West-Brabant. Er heeft reeds 

afstemming plaatsgevonden tussen 3 uitvoeringsorganisaties hoe de beschikbare 

middelen te verdelen obv aantal kinderen en vaccinaties. Wanneer gemeenten de 

hiervoor bestemde middelen uit het gemeentefonds beschikbaar stellen, kunnen de 

kosten gedekt worden.  
 
B. Wij verwachten dat de GGD met de gemeenten blijft werken aan verdere optimalisering van de 

prestatie-indicatoren binnen de te onderscheiden productgroepen/teams. Naast de opname in 
beleidsbegroting en het inhoudelijk jaarverslag, brengt de GGD vanaf 2017 de belangrijkste 
resultaten nu ook digitaal in beeld. Als volgende stap vooruit vraagt de raad naar een 
resultaatbeschrijving (incl. beter inzicht in outcome), collectief en per gemeente.  
Reactie GGD West-Brabant: De GGD onderschrijft van harte deze visie. Wij zijn 

constant op zoek samen met de gemeenten naar een goede omschrijving van onze 

outcome in termen van gezondheidswinst. Dat is geen makkelijke opgave.  

Resultaatbeschrijvingen per gemeente zijn digitaal beschikbaar via onze site. En 

worden in dialoog per gemeenten (op verzoek) toegelicht. Net als bij eerdere 

zienswijze (balans tussen kosten en baten) moeten we hier ook een goede balans 

vinden tussen de investeringen die het kost om op gemeente (of wijk-) nivo te 

rapporteren en het rendement daarvan. 

 
C. In onze zienswijze bij de Beleidsbegroting 2018 gingen wij voor 2018 en 2019 akkoord met een 
beleidsintensivering op het gebied van infectieziektebestrijding. Ten aanzien van het eventueel 
continueren van deze intensivering in 2020 e.v. stellen wij de voorwaarde dat in de Beleidsbegroting 
2020 een voorstel is opgenomen op basis waarvan de raad wel of niet instemt met continuering. 
Financiering op basis van ‘oud voor nieuw’ is hierbij een optie. Reactie GGD West-Brabant: 

Conform bestuursbesluit op 6 juli 2017 wordt in de begroting van 2020 een voorstel gedaan 

over het al dan niet verlengen van de duur van de beleidsintensivering infectieziekte.   
 
D.  Ten aanzien van de RUPS-aanpak vraagt de raad de GGD:  

- Zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven over de hoogte van het benodigde budget voor de 
cofinanciering in 2019. Zij legt hiervoor een besluit voor aan het AB;  
In de Beleidsbegroting 2020 een voorstel op te nemen waarin de hoofdlijnen van de beoogde 
aanpak zijn beschreven en duidelijkheid wordt gegeven over de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeenten. Deze cofinanciering staat in verhouding tot het rijksbudget en 
mag in totaal niet hoger zijn dan € 150.000,-. Dat is gebeurd, zie hiervoor de 

vergaderstukken online: https://www.ggdwestbrabant.nl/over-de-

ggd/vergaderstukken-bestuur. Bestuur heeft de vergaderstukken  voor kennisgeving 

aangenomen en geen verder vragen gesteld.  
 

E.  De raad hecht eraan dat de GGD: 
- Haar bedrijfsvoering volledig op orde krijgt en ervoor zorgt dat er in de komende jaren 

geen overschrijdingen op rechtmatigheid meer plaatsvinden;  
- In de tweede helft van 2018 in samenspraak met de gemeenten de risico’s kritisch 

bekijkt en tot een reële vulling van de Risicoparagraaf komt. Hierbij moet worden 
bepaald hoe om te gaan met de omvang van de risico’s, het benodigde 
weerstandsvermogen en de gewenste weerstandsratio: uitgangspunt hierbij is het 
bepaalde in de Nota Verbonden partijen dat de deelnemende gemeenten garant staan 
voor het weerstandsvermogen indien risico’s zich voordoen. Reactie GGD West-

Brabant: Het uitgangspunt zal altijd zijn om begrotingsonrechtmatigheid te 

voorkomen. De rechtmatigheid op aanbestedingen moet over meerdere jaren 

gekeken worden, waardoor onrechtmatigheid op aanbestedingen in eerdere 

jaren invloed heeft in toekomstige jaren. De verwachting is dat de hoogte van 

de onrechtmatigheid op aanbestedingen in lijn met voorgaande jaren steeds 

verder zal afnemen de komende jaren totdat het op 0 staat.  

https://www.ggdwestbrabant.nl/over-de-ggd/vergaderstukken-bestuur
https://www.ggdwestbrabant.nl/over-de-ggd/vergaderstukken-bestuur


   

   

Reactie GGD West-Brabant: Er zal in 2018 verder worden gewerkt aan een 

realistische inschatting van de risico’s van de GGD WB en de daaraan 
gekoppelde financiële effecten en het weerstandsvermogen. Hierover zal in 

het Dagelijks Bestuur gesproken worden. En de uitkomst van deze discussie 

wordt geagendeerd in het Algemeen Bestuur. 

 
 

F.  De raad vraagt de GGD haar AB een voorstel voor te leggen op basis waarvan het AB: 
- het besluit neemt dat de GGD per 2020 de loon- en prijsindexering toepast conform de 

financiële richtlijnen die de raad jaarlijks meegeeft, óf  
vaststelt dat de al meerdere jaren door de GGD gehanteerde berekeningswijze 
gehandhaafd blijft. Dit punt nemen we expliciet mee in de tot stand koming van de 

kadernota 2020, waarin de loon- en prijsindexering is opgenomen.  

Dit wordt bestuurlijk aanhangig gemaakt. Vooralsnog werken we met het door 

het AB vastgestelde ‘financiële verordening’ en de ‘nota reserves en 
voorzieningen’. 

-  
G. De raad gaat ervan uit dat: 
 -de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een huisvestingvisie presenteert, waarin een 

duidelijke onderbouwing is opgenomen van de voeding en onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserve huisvesting. Reactie GGD West-Brabant: Op het AB van 5 juli 2018 

is een voorgenomen visie op huisvesting gepresenteerd en omarmd. Obv 

opmerkingen en consultatie in- en extern zal de huisvestingsvisie op 8 november ter 

besluitvorming voorliggen in het Algemeen Bestuur. Ook hebben zich twee 

bestuursleden gemeld die mee willen denken de komende weken.  

- de begroting 2020 van de GGD volledig voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. Wij zetten 

alles in het werk om BBv proof te zijn.  

 
H. De raad gaat akkoord met de 1e en 2e begrotingswijziging 2018.   
 
Jaarstukken 2017 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de jaarstukken 2017.  
 
De Beleidsbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 vindt u op onze website  
 
Met vriendelijke groet,  

 

Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,  

 

A. van der Zijden, directeur publieke gezondheid 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ggdwestbrabant.nl/over-de-ggd/cijfers-en-feiten

