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Beste Raad,  

 

Hierbij ontvangt u de kadernota 2019 van de GGD West-Brabant, met daarin onze uitgangspunten voor 

de beleidsbegroting 2019. 

 

Welke onderwerpen hebben bijzondere aandacht in deze kadernota? 

Ten eerste zijn de inhoudelijke en financiële richtlijnen opgenomen die u afzonderlijk heeft vastgesteld 

voor ons als gemeenschappelijke regeling.  

 

Ten tweede: na de vaststelling van deze kadernota kan hij direct in dialoog gebracht worden met u als 

Raad, waardoor u vroegtijdig uw regierol kan pakken en wij input kunnen verzamelen voor het 

opmaken van onze beleidsbegroting 2019. Die u van ons vóór 15 april ontvangt.  

 

Ten derde wordt deze kadernota vastgesteld door een bestuur dat in 2019 een andere samenstelling 

heeft, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen  op 21 maart 2018.  

 

Ten vierde zijn er ook inhoudelijke onderwerpen die aandacht vragen. Wij doen bij deze kadernota een 

voorstel voor de budgettaire verwerking van de decentralisatie van het rijksvaccinatieprogramma 

(RVP). We hebben het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. juli 2017 om de sociaal medische zorg 

dak-en thuislozen als reguliere taak van de GGD op te nemen ook verwerkt. En we hebben een 

inhoudelijk en budgettair voorstel voor het project RUPS verwerkt.  

 



   

   

Ten vijfde: in deze versie van de kadernota 2019 is de bijdrage inzake BOPZ-online voor 2019 nog 

opgenomen. Wij doen bij deze kadernota het voorstel om de BOPZ-online per 2019 niet meer op te 

nemen. GGD West Brabant wil 2018 als overgangsjaar zien om BOPZ over te gaan dragen aan een nog 

nader te bepalen samenwerkingspartner van de gemeente.  

Tot slot, onze regio heeft per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente, gemeente Altena, en dat zullen we 

ook goed in ‘de boeken’ verwerken. 

 

Vervolgproces van bespreken en besluiten 

Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 25 januari 2018 de kadernota 2019 vastgesteld. Vanaf 

deze datum gaan we graag met u in dialoog over de inhoudelijke en financiële vertaling van onze 

kaders naar onze begroting. Hiervoor kunnen we de Regiobijeenkomsten benutten, wellicht uw 

Raadsbijeenkomsten benutten en/of u kunt via Mirjam van de Wijgert kenbaar maken dat u een 

toelichting wenst. Bereikbaar via m.wijgert@ggdwestbrabant.nl of 06 22637352.  

Vóór 15 april 2018 ontvangt u van ons de beleidsbegroting 2019 die ter besluitvorming voorligt bij (het 

nieuw samengestelde) algemeen bestuur in de vergadering  van 5 juli 2018.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,  

namens deze,  

 

 

T. Theunis, portefeuillehouder Financiën  

 

 

Bijlage: kadernota 2019 
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