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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018
Gelet op:
- de artikelen 108, 147 en 192 van de gemeentewet;
- de bepalingen in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 1 Wet publieke gezondheid;
-de Gemeenschappelijke Regeling Openbare gezondheidszorg West-Brabant;

besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR GGD West-Brabant,
2. Tot het indienen van onderstaande zienswijze op de beleidsbegroting 2019 van de
GGD West-Brabant (GR OGZ),
3. Een bijdrage van € 474.242,- beschikbaar te stellen voor 2019.
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.
Ervoor zorgt dat eind 2019 de definitieve inhoud en omvang van de functie ‘Lokaal
verbinden’ door haar AB is vastgesteld.
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.
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.
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.
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.
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,-.
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.
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.
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.
- de begroting 2020 van de GGD volledig voldoet aan de gestelde eisen in het BBV.
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H. De raad gaat akkoord met de 1 en 2 begrotingswijziging 2018.

Steenbergen, 28 juni 2018
De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter
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