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Aan de raad,

1. Inleiding
Op vrijdag 13 april jl. is de concept beleidsbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Openbare Gezondheidszorg (verder: GGD West-Brabant) ontvangen. Het bestuur van de GGD vraagt de 
gemeenteraden een eventuele zienswijze voor 30 juni aanstaande kenbaar te maken. Op basis van de 
Nota Verbonden partijen hebben gemeenten namelijk tot en met 30 juni de mogelijkheid tot het indienen 
van een zienswijze. De concept beleidsbegroting wordt ter vaststelling aangeboden tijdens de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018. In Steenbergen kan de zienswijze tijdig vastgesteld 
worden door de raad in zijn vergadering van 28 juni 2018.
Kadernota 2019
Voorafgaand aan de beleidsbegroting heeft de GGD op 30 januari 2018 de kadernota 2019 aan de 
gemeenten aangeboden. Er is conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant geen 
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de kadernota. Wel zijn er op 5 maart jl in de regio 
bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd waar de kadernota is toegelicht en er de gelegenheid was 
tot het stellen van vragen. De kadernota is vervolgens op 29 maart 2018 in de vergadering van het AB 
GGD vastgesteld.

2. Achtergrond
De GGD West-Brabant voert voor de 18 gemeenten in West-Brabant de in de Wet publieke gezondheid 
(Wpg) opgedragen taken uit. Daarnaast voert de GGD in verschillende gemeenten plustaken uit die 
separaat ingekocht kunnen worden op basis van lokale behoeften. Belangrijkste onderdelen van de 
begroting 2019 zijn: transparantie in financiën en control, nieuwe samenwerkingen aangaan en onze 
gezamenlijke kernwaarden beter uitdragen.

Bestuurlijk belang
Iedere deelnemende gemeente heeft een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Elk college wijst dit 
lid uit zijn midden aan, zo spoedig mogelijk na de benoeming van de wethouders na de verkiezing van de 
leden van de raad. Vanuit het algemeen bestuur hebben minimaal vier personen zitting in het dagelijks 
bestuur.

Financieel belang
De gemeenten dragen op basis van hun inwoneraantal bij in de kosten van de af te nemen wettelijke 
taken. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor de 4-19 jarigen wordt echter bekostigd per 
kindaantal. Daarnaast kunnen plustaken worden ingekocht die afzonderlijk aan de afnemende gemeente 
in rekening worden gebracht.

Ter inzage ligt: 2e begrotingswijziging 2018, verklaring accountant, begeleidende brief jaarstukken 2017, getekende 
jaarstukken 2017, begeleidende brief beleidsbegroting 2019 8, 2e begrotingswijziging 2018, beleidsbegroting 2019 
(EM1800467), regionale zienswijze, brief richtlijnen begroting 2019, conceptbrief vastgestelde begroting 2019 en 
jaarstukken 2017



3. Overwegingen
De begroting 2019 is tijdig, dus voor 15 april, aan de deelnemende gemeenten toegestuurd.

Concept beleidsbegroting 2019
In de begroting 2019 wordt inhoudelijk toelichting gegeven op de ambities en doelen voor 2019:

* Gezonde en veilige leefomgeving. Gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling als vanzelfsprekend 
aan elkaar verbonden. Invoering nieuwe omgevingswet waarbij gezondheid een centraal 
aandachtspunt wordt.

» Verdere structuurverbetering bestrijding infectieziekten. Blijven investeren in draagvlak
rijksvaccinatie gecombineerd met goed verloop decentralisatie Rijksprogramma. Alert blijven op 
nieuwe vraagstukken en opkomende antibioticaresistentie. Inspanningen blijven nodig tegen 
verdere stijging SOA.

» Data gedreven publieke gezondheid. Betere informatievoorziening in dienst van positieve 
gezondheidseffecten.

* Aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen en leefstijl; preventie als structurele 
oplossing voor iedereen. Mede door slimme samenwerkingsrelaties aan te gaan met 
overheidsinstanties en bedrijfsleven.

« Verder doorpakken JGZ, professionalisering en inhoudelijke verdieping.

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke basistaken de GGD West-Brabant verricht op basis van de 
Wet publieke gezondheid en welke resultaten de GGD wil bereiken. Er worden voor de GGD-taken 
prestatie-indicatoren gepresenteerd, rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het BBV. De 
GGD taken worden ingedeeld in: preventie infectieziekten, Jeugdgezondheidszorg, lokaal 
gezondheidsbeleid, gezonde en veilige leefomgeving (o.a. Wet kinderopvang), gezondheid, milieu en 
veiligheid en kwetsbare groepen

In de concept beleidsbegroting 2019 vraagt de directeur van de GGD speciale aandacht voor:
« Het in samenspraak met gemeenten en samenwerkingspartners voorbereiden van de 

invoering van de nieuwe omgevingswet.
» Het versterken van 'samen optrekken' in de regio door afspraken te maken met andere
* gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingspartners in onze regio om effectiever te 

zijn
» op bepaalde ambities.
» Het borgen van het uitstapprogramma voor uittredende prostituees, waarvoor we vermelding 

in
» het regeerakkoord benutten om onze regio onderdeel te laten zijn van een landelijk dekkend 
» netwerk van RUPS inclusief landelijke middelen.
» Het doorpakken van onze 'lessons learned' uit de integrale campingaanpak Fort Oranje. En
* onze rol als crisisorganisatie (met ketenorganisaties) hierin.
* Onze manier van werken rondom datagedreven publieke gezondheid om (nog) meer 

gezondheidswinst te creëren.
» Het verder doorpakken van de jeugdgezondheidszorg met specifieke aandacht voor 
» ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid.
* Aandacht voor tweedeling in de gezondheid: leefstijl, preventie, kwetsbare groepen. 

Beleidsmatige richtlijnen
De concept beleidsbegroting 2019 van de GGD voldoet aan de tien gestelde beleidsmatige richtlijnen, 
met uitzondering van:

de derde richtlijn. De GGD is gevraagd te blijven zoeken naar mogelijkheden tot verdere 
flexibilisering van haar producten- en dienstenbond. Aangezien in de begroting niet is terug te 
vinden wat de GGD hiervoor heeft gedaan, is deze richtlijn in de zienswijze opgenomen als punt 
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de vierde richtlijn. De GGD is gevraagd om bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan te 
geven hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd, (“oud voor nieuw”). 
In de zienswijze is deze richtlijn bij punt 3 nogmaals onder de aandacht gebracht. Voor het 
continueren van de beleidsintensivering op infectieziektebestrijding wordt namelijk de voorwaarde 
gesteld dat in de begroting 2020 een voorstel is opgenomen waarvan de raad wel of niet instemt 
met continuering, waarbij financiering op basis van “oud voor nieuw” optie is. 
de achtste richtlijn. De GGD is gevraagd om te komen met een nader uitgewerkt voorstel op 
basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de borging van het uitstapprogramma voor 
prostituees (RUPS). Bij punt vier van de zienswijze wordt de GGD gevraagd het algemeen 
bestuur zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven over het benodigde budget voor cofinanciering 
in 2019 en in de beleidsbegroting 2020 hiertoe een voorstel op te nemen.

Zie voor de richtlijnen bij de begroting 2019 de brief in de bijlage.

Financiële richtlijnen
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De concept beleidsbegroting 2019 voldoet niet volledig aan de gestelde financiële richtlijnen BBV. Zoals 
het BBV wel voorschrijft is er geen financiële analyse tussen 2018 en 2019. Hierdoor is het niet mogelijk 
snel inzicht te krijgen in de grootste wijzigingen tussen die járen.

Reservevorming
Volgens spelregel 5 van de nota Verbonden Partijen is de benodigde weerstandscapaciteit bij de 
deelnemende gemeenten aanwezig. Bij de actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen van de 
GGD dient een discussie met de deelnemende gemeenten plaats te vinden over de noodzaak, omvang 
en berekeningsmethodiek van de algemene risicoreserve en de bestemmingsreserve.

Risicoparagraaf
Er zijn twijfels over juistheid van de opgenomen risico’s. Voorgesteld wordt de GGD op te dragen om in 
samenspraak met de deelnemers de risico’s kritisch te bekijken en te bepalen hoe om te gaan met de 
omvang van de risico’s en het benodigde weerstandsvermogen en de gewenste weerstandsratio. Hierbij 
rekening houdend met hetgeen is opgenomen in spelregel 5 van de nota Verbonden Partijen. Zie punt vijf 
van de zienswijze waar de GGD wordt gevraagd in samenspraak met de gemeenten te komen tot een 
reële vulling van de Risicoparagraaf.

Bestemmingsreserve huisvesting
Het tekort op de meerjarenbegroting 2019-2023 wordt structureel gedekt door een onttrekking uit de 
bestemmingsreserve Huisvesting. Over een periode van 4 jaar is dit meer dan dat er in de reserve zit. 
Daarnaast bestaat onduidelijkheid over het feit of dekking van het tekort door een beschikking over deze 
reserve wel terecht is. Bij punt zeven van de zienswijze wordt de GGD gevraagd in (Q3) 2018 een 
huisvestingsvisie op te stellen waarbij de voeding en benutting van deze reserve een belangrijk 
aandachtspunt zal zijn.

Begrotingswijzigingen
1e begrotingswijziging 2018

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de begroting te wijzigen om de gevolgen van de nieuwe CAO 
gemeenten voor het begrotingsjaar 2018 te verwerken. De GGD heeft deze begrotingswijziging al 
verwerkt in haar concept beleidsbegroting 2019.

2e begrotingswijziging 2018
In 2017 is de aanbesteding voor de applicatie Kidos voor de uitvoering van het JGZ-werkproces afgerond 
met een hernieuwd meerjarig contract. In het contract zijn afspraken gemaakt over het jaarlijkse gebruik 
en de kosten daarvan (licentiekosten), als ook over de investeringen in nieuwe en uitgebreide 
functionaliteiten (afschrijvingskosten). In de meerjarenbegroting was rekening gehouden met zowel de 
licentiekosten als afschrijvingskosten.
In de uitwerking van de aanbesteding en contractering is besloten om niet langer uit te gaan van een 
‘eigendomsmodeľ, maar van een ‘leveranciersmodeľ. Als gevolg daarvan kunnen de voorgenomen 
investeringen niet meer worden gezien als een ‘bezit’ dat op de balans staat en waar over periodiek wordt
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afgeschreven. De investeringen worden nu 'aanvullende diensten’ waarvoor kosten gemaakt worden in 
het jaar dat deze aanvullend diensten ook daadwerkelijk worden geleverd.
Dit heeft impact op de begrotingsraming van JGZ, want deze gaat meerjarig uit van jaarlijkse 
afschrijvingskosten en niet van een eenmalige kostenpost. Het gaat om een eenmalig bedrag van 
C 556.000 ten laste van de exploitatie van 2018.
De begrotingswijziging stelt voor om de dekking voor deze eenmalige kosten vanuit de algemene 
risicoreserve ter beschikking te stellen aan de JGZ en vanuit de meerjarenbegroting JGZ over de járen 
2019 t/m 2022 jaarlijks 6 139.000 terug te storten in de algemene risicoreserve. Daarmee is deze 
begrotingswijziging budgettair neutraal.
Als zienswijze is bij punt 8 aangegeven om akkoord te gaan met de eerste en tweede begrotingswijziging 
2018.

In de bijgevoegde (regionale) zienswijze zijn de inhoudelijke en financiële overwegingen meer uitgebreid 
opgenomen.

4. Middelen
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
De bijdrage voor 2019 voor de gemeente Steenbergen bedraagt 6474.242,-. In 2018 is de bijdrage 
6470.297 (conform de eerste begrotingswijziging 2018). Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

» Basistaken: 6 450.379,- 
» Gemeente specifieke taken:

Z Ingroei en compensatiepad: -/-6 7.872,- (1/3 voordeel i.v.m. voordeelgemeente)
Z BOPZ online: 6 3.300,- 

» Beleidsmatige voorstel (RUPS): 6 5.295,- 
« Technische voorstellen:

Z Bijdrage rijksvaccinatieprogramma 6 8.205,-*
Z Sociaal medische zorg dak- en thuislozen: 6 3.001 ,- 
Z Indexatie bijdrage per inwoner basispakket (2,6507o): 6 6.820,- 
Z Indexatie bijdrage per kind (2,5807o): 6 5.115,- 
Z

* Voor de bijdrage rijksvaccinatieprogramma wordt de gemeente gecompenseerd in de meicircuiaire. 

Reservepositie
Het totaal van de reserves bedraagt eind 2018 64 mln, waarvan 61,7 voor het opvangen van risico’s. Van 
de overige bestemmingsreserves is de reserve Huisvesting de grootste, namelijk. 61,8 mln. Deze reserve 
wordt structureel gebruikt om het tekort op de exploitatie, ad 6523.000,- te dekken. Niet duidelijk is of dit 
tekort een duidelijke relatie heeft met deze reserve en zal de inzet van deze reserve niet volstaan om 
structureel het tekort op te blijven kunnen vangen. Een opmerking hierover is ook gemaakt bij de 
financiële richtlijnen. De overige bestemmingsreserves zijn relatief van geringe omvang. Een meerjarig 
overzicht van het verloop van de reserves, met de verwachte toevoegingen en onttrekkingen, zou de 
informatiewaarde over de reservepositie aanzienlijk verbeteren.

5. Risico’s
Risicobeheersing en weerstandsvermogen
Risico’s zijn geïnventariseerd en gekwalificeerd met behulp van een risicobeheersingprogramma (Naris). 
Hierin worden de diverse mogelijke risico’s beschreven en beoordeeld op geldelijk gevolg en kans van 
optreden van het risico. Uit de daaruit gemaakte risicosimulatie wordt een bedrag berekend dat nodig is 
om de risico’s af te dekken. Volgens deze berekening zou bij een zekerheidspercentage van 90o7o (een 
percentage wat ook zij hanteren) komt de benodigde weerstandscapaciteit uit op 6 6,6 mln. Het 
beschikbare weerstandsvermogen, zijnde de specifiek voor het opvangen van risico’s gevormde reserves, 
bedraagt 61.651.000,-. Op zich dus niet voldoende. Mocht zich het feit voor doen dat door calamiteiten 
meerdere risico’s zich voordoen en het benodigde bedrag niet voldoende blijkt te zijn, dan staan de 
deelnemende gemeenten garant om een eventueel verlies bij de GGD op te vangen. De gemeente
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Steenbergen houdt in haar risico-inventarisatie rekening met een mogelijk tekort bij gemeenschappelijke 
regelingen. Een werkwijze die aansluit bij spelregel 5 van de nota Verbonden partijen.

Besluitvormingsprocedure GR
Besluitvorming over de jaarstukken en de concept beleidsbegroting vindt plaats in de vergadering van het 
algemeen bestuur van de GGD op basis van een meerderheid van stemmen. Zienswijzen kunnen tot 
wijzigingen leiden op het moment dat een meerderheid van stemmen behaald wordt. Voor het vaststellen 
van de begroting is daarnaast een meerderheid nodig van de leden die in totaal ten minste de helft 
vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen. De 
invloed van een individuele gemeente is dan ook beperkt.

6. Communicatie/Aanpak
De GGD West-Brabant wordt voor aanvang van de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 
aanstaande schríftelijk geïnformeerd over de besluitvorming zoals deze in Steenbergen heeft 
plaatsgevonden.

7. Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR GGD West-Brabant.
2. Tot het indienen van de onderstaande zienswijze op de concept beleidsbegroting 2019 van de GGD 
West-Brabant (GR OGZ).
3. Een bijdrage van 0474.242,- 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 ínhoud 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
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van de gemeenten. Deze cofinanciering staat in verhouding tot het rijksbudget en mag in totaal 
niet hoger zijn dan C 150.000,-.

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

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

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van St^ i
de secretaris de burgemeester

R.P.\van.don Belt, MBA
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