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Geachte Raad,  

 

Wij informeren u dat het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant in de vergadering van 4 juli 

2019 de Beleidsbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 heeft vastgesteld. Dit jaar hebben we gemerkt 

dat de zienswijzen veel uniformer van karakter zijn. Er is duidelijk afgestemd in de regio en dat stellen 

we erg op prijs.   

 

Proces  

Conform de richtlijnen Nota Verbonden Partijen hebt u als Raad tot eind juni om uw zienswijzen in te 

dienen bij de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kunnen we in onze besluitvormende 

bestuursvergadering vóór het reces niet altijd alle zienswijzen van te voren toesturen naar ons 

Algemeen Bestuur en wordt het e.e.a ter tafel uitgereikt. Het Algemeen Bestuur vindt dit proces niet 

ordentelijk en wil volgend jaar een volledige definitieve lijst met zienswijzen vaststellen, alvorens de 

begroting te behandelen. Dat geven we volgend jaar vorm; dit jaar lukte dat nog niet, omdat de 

provincie van ons een behandelde begroting verwacht voor 15 juli as.   

 

Beleidsbegroting 2020 

Uw zienswijzen op onze begroting 2020 hebben we op de volgende manier verwerkt: 

1. Haar bestuur de begroting laat vaststellen met inachtneming van de zienswijze. De raad wordt 

via een verantwoording geïnformeerd aan welke onderdelen van zijn zienswijze is 



   

   

tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. Via deze brief informeren we 

u hierover. Zie verder ook de alinea ‘proces’ hierboven.  

2. De Agenda van de Toekomst 2019 – 2022 als meerjarenbeleidskader volgt waarbij de 

uitvoering ervan binnen de bestaande middelen gebeurt, de GGD binnen het sociaal domein 

een meer volgende rol vervult en aansluiting op lokale wensen nastreeft. We nemen kennis 

van dit stuk en zijn benieuwd naar de daadwerkelijke uitvoering. Wij nemen kennis van 

deze zienswijze en zullen de daadwerkelijke uitvoering met u bespreken.  

3. Dat de GGD een proactieve houding aanneemt en aansluiting zoekt bij gemeenten waar het 

gaat om de transformatie van het sociaal domein. Net als eerdere jaren is onze reactie dat 

we hier blijvend de juiste positie in (willen) nemen. 

4. Met betrekking tot de JGZ:  

a. per gemeente aangeeft welke activiteiten in het kader van Lokaal verbinden in 2020 

worden uitgevoerd. De eerder afgesproken marge van 10% van het totale JGZ-budget 

mag niet overschreden worden. Tevens is sprake van transparantie in af te nemen 

producten en geldt als uitgangspunt dat iedere gemeente samen met de GGD keuzes in 

activiteiten maakt. Per 2020 is helder aan welke lokale overlegstructuren de GGD 

deelneemt en is zicht op de samenwerkingspartners. Het Algemeen Bestuur van de 

GGD heeft op 4 juli 2019 ingestemd met het advies ‘lokaal verbinden’. Hier 

komen bovenstaande punten in terug. Op onze website is het besluit terug te 

lezen. Hier worden ook getekende besluiten op gepubliceerd. 

b. Inzichtelijk maakt welke inspanningen zij in samenwerking met Careyn en TWB levert, 

opdat de vaccinatiegraad in West-Brabant zo hoog mogelijk is. De GGD neemt in haar 

begroting op wat zij binnen de bestaande Rijksmiddelen aantoonbaar extra doet, 

maakt dit inzichtelijk per gemeente en informeert gemeenten over de inzet en het 

resultaat. De verantwoordelijkheid van het vaccineren ligt bij de gemeenten, de 

uitvoering wordt door de GGD, Careyn en TWB gedaan. In gezamenlijkheid zullen we 

de (extra) inzet, de besteedbare middelen en het resultaat opstellen. Dit wordt 

meegenomen in de begroting 2021. 

c. Dat de GGD spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 

jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of 

bij de bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt van GBA-gegevens of van 

CBS-gegevens. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 4 juli besloten dat 

er gebruik gaat worden van CBS gegevens. In onze regio werken we volgens 

een samenwerkingsovereenkomst integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot en 

met 18. 

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


   

   

5. In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering 

Infectieziektebestrijding duidelijk aantoont dat de eerder door het AB akkoord bevonden 

structurele verhoging van € 150.000,- per 2020 absoluut noodzakelijk is. Er is een besluit in 

voorbereiding die duidelijk aantoont waarom de GGD vraagt om de structurele impulsgelden 

voor infectieziekte goed te laten keuren door haar gemeenten. Dit staat geagendeerd op het 

Algemeen Bestuur van 6 november 2019.      

6. M.b.t. RUPS inzicht geeft in het bedrag dat via de landelijke regeling wordt verworven. De inzet 

van deze subsidie wordt voorgelegd aan het AB, aan de hand van twee scenario’s. Deze 

scenario’s zouden kunnen zijn: scenario 1: als het landelijke budget taakstellend is, 

hebben we alleen middelen voor trajectbegeleiding en projectleiding. Scenario 2: 

voeg je naast trajectbegeleiding en projectleiding ook het extra SOA spreekuur in de 

Markiezaten toe en de jobhunter voor beide regio’s dan heb je – naar schatting- 

€30.000,- van de beschikbaar gestelde middelen van onze gemeenten nodig.   

Let wel: de subsidie 2020 is nog niet toegewezen en zodra dat wel het geval is, 

zullen de scenario’s aan het Algemeen bestuur worden voorgelegd. We agenderen dit 

voor 6 november 2019. 

7. Samen met de gemeenten werkt aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren zoals 

deze in de beleidsbegroting in beeld zijn gebracht. De GGD neemt het initiatief tot een 

werkgroep die de huidige indicatoren onder de loep neemt. 

8. Vanaf de Beleidsbegroting 2021: 

a) Het financiële kengetal ‘Structurele exploitatieruimte’ opneemt. In de begroting en in 

de jaarverantwoording zal conform BBV inzicht worden getoond in de structurele 

ate  e  laste . Hierdoor zal ook de stru turele exploitatierui te  i zi htelijk zij  

b) Inzicht geeft in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een 

uitvoerigere verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te 

nemen. Op dit o e t zij  ij i e  de GGD WB ezig et het proje t GGD 

fi a ieel gezo d . Dit proje t ri ht zi h op het fi a ieel gezo d houde  a  de 

GGD op de lange termijn, met daarbij het evenwicht in de baten en lasten. 

c) Per product/programma aangeeft “wat er wordt gedaan” en “wat het gaat kosten”.  

Ambities en doelen en toelichting is per product inzichtelijk en hierbij worden ook 

de baten en lasten per product opgenomen. 

d) Jaarlijks de risico’s t.b.v. benodigde weerstandcapaciteit actualiseert. De risico 

analyse is een standaard onderdeel van onze P&C kalender en wordt ieder jaar 



   

   

geüpdatet. De risico analyse is de basis voor het benodigde weerstandsvermogen. 

De paragraaf weerstandscapaciteit zal hiermee ook jaarlijks worden geüpdatet. 

e) De prestatie-indicatoren en deelnemersbijdrage meerjarig in de begroting opneemt, 

zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling en hier op gestuurd kan worden. Zie 

hiervoor ook punt 6: Stuurinformatie is voor de GGD van groot belang, daarom zal zij 

ingaan op deze zienswijze om de prestatie indicatoren met een werkgroep nader te 

bezien. In deze werkgroep kan ook het meerjarenperspectief aan bod komen. 

9. Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. In 

vergelijking met 2019 is met de begroting 2020 al een grote stap voorwaarts gezet. We zullen 

hier opnieuw stappen in maken. 

Jaarstukken 2018 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de jaarstukken 2018.  

 

De beleidsbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 vindt u op onze website.  

 

Met vriendelijke groet,  

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

 

 

 

 

 

i.o Mark van Beers 

A. van der Zijden, 

directeur publieke gezondheid  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

