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BIJLAGE Overzicht toepassing Richtlijnen Nota Verbonden Partijen 

Onderstaand zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de begroting 2020 

opgenomen die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen. 

In de tweede kolom is aangegeven of én eventueel hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.  

 

Onderwerp Toepassing GGD West-Brabant 

Financiële richtlijnen  

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt 

verwacht dat zij een structureel financieel-

sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 

aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde 

begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in 

de begroting 2020 van de GR inzichtelijk te 

worden gemaakt. 

Dit punt is overgenomen. 

Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de 

invalshoek publieke gezondheid aansluit op 

regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten 

voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot WMO en 

Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van 

burgers (vraaggericht werken). 

Dit is conform de manier waarop we werken 

met onze gemeenten, in onze regio. Elk jaar 

maken we afspraken met onze gemeenten 

waar dit centraal staat.  

In de begroting 2020 dient een overzicht te 

worden opgenomen met de meerjarige bijdrage 

(2020 t/m 2023) per deelnemer. 

Een meerjarenoverzicht per gemeente is niet 

beschikbaar. De reden hiervan is dat de 

verdeling van de totale gemeentelijke bijdrage 

per gemeente afhankelijk is van het aantal 

inwoners en kinderen per gemeente. Deze 

aantallen worden pas later bekend en 

verschuivingen kunnen grote verschillen 

opleveren.  

De begroting dient te worden opgesteld op basis 

van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 

nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken 

in de primitieve begroting mogen worden 

opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen 

Bestuur is besloten. 

Het Algemeen Bestuur heeft op 24 januari 2019 

bij de vaststelling van de kaderbrief 2020 

besloten een structurele verhoging van de 

infectieziektebestrijdingsgelden aan de GGD 

West-Brabant toe te kennen per 2020. Een 

definitieve evaluatie van de 

(infectieziekte)impulsgeldenperiode 2018-2019 

zal in november 2019 (nog) meer inzicht bieden 

in de onderbouwing van deze toekenning.   

De begroting dient te voldoen aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent 

dat de voorgeschreven gegevens in de begroting 

dienen te worden opgenomen. In het bijzonder 

wordt aandacht gevraagd voor:  Overzicht van 

incidentele lasten en baten;  Opnemen van 

(prestatie) indicatoren in de begroting;  

Dit punt is deels overgenomen. Incidentele 

lasten en baten worden in de jaarrekening 

bekend gemaakt. In de begroting wordt alleen 

het structurele aandeel geprognotiseerd; de 

incidentele lasten zijn zeer beperkt.  
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Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar 

van Eigen en Vreemd vermogen. 

Een positief resultaat vloeit terug naar de 

deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe 

dient het DB een expliciet en gemotiveerd 

voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen 

aan het Algemeen Bestuur van de GR. 

Dit punt is overgenomen.  

 

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de 

geldende CAO van de betreffende GR. Voor de 

meerjarige ontwikkeling van de salariskosten 

dient rekening gehouden te worden met de 

werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de 

werkgeverslasten dienen onderbouwd te 

worden. Voor deze zaken kan niet worden 

volstaan met een vast percentage per jaar zonder 

onderbouwing. Tenzij door het AB van een 

gemeenschappelijke regeling besloten is tot een 

andere wijze van indexering. 

De indexmethodiek die de GGD met 

instemming van haar Bestuur hanteert, is een 

weging van loonindex en prijsindex, waarbij 

rekening gehouden wordt met de twee 

voorafgaande jaren. Dit geeft de GGD de 

mogelijkheid om tussen jaren te corrigeren. In 

de loop van de jaren ontstaat er gemiddeld een 

rekenkundig zuivere index in plaats van het 

opbouwen van een negatief of positief saldo 

door niet te corrigeren. Dit is met de financiële 

ambtenaren besproken (jan. 2019) en met deze 

argumenten beschouwen ze dit als juiste 

onderbouwing. 

 

Het prijsindexcijfer van de algemene 

prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 

2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor 

de toe te passen indexering voor de begroting 

2020 inclusief meerjarenraming. Tenzij door het 

AB van een gemeenschappelijke regeling 

besloten is tot een andere wijze van indexering. 

Zie hierboven. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risi o eheersi g is aa da ht oor de risi o s door 
deze te kwantificeren en prioriteren en de 

beheersingsmaatregelen te benoemen. 

Dit punt is overgenomen. 

Beleidsmatige richtlijnen  

De GGD geeft namens de West-Brabantse 

gemeenten uitvoering aan de in de Wet Publieke 

gezondheid aan de gemeenten opgedragen 

taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die 

vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de 

et Veiligheidsregio s.  
De GGD is hierbij alert op de rol die zij heeft in 

ketenaanpakken (leidend of volgend).  

Bij al onze werkzaamheden wordt hierin een 

zorgvuldige keuze gemaakt, met onze partners.  

De GGD ondersteunt en werkt samen met 

gemeenten, maatschappelijke organisaties, 

We leveren een bijdrage aan het vangnet, maar 

zetten meer en meer in op preventie, want 
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onderwijsinstellingen en andere partners met het 

doel dat zoveel mogelijk burgers zo gezond, 

zelfredzaam en lang mogelijk kunnen blijven 

eedoe  i  de sa e le i g. Positie e 
gezo dheid  is hét uitga gspu t i e  het GGD-

handelen: burgers worden aangezet tot het 

voeren van eigen regie met gebruik van eigen 

mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk.  

Voor burgers die onvoldoende eigen regie 

kunnen voeren levert de GGD, in afstemming met 

ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat 

vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en 

hun gezinssystemen, laaggeletterden, 

campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen 

en ouderen die de regie over hun eigen leven 

dreigen te verliezen. 

lessen van de afgelopen jaren leren ons wat er 

vooraf nodig is om voor iedereen zijn weg te 

kunnen vinden in onze samenleving. 

De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot 

flexibilisering en modernisering van haar 

producten en –dienstenaanbod (in de vorm van 

plus- of markttaken). Doel is een kleiner 

basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor 

gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/-

taken per definitie aan of en hoe bestaande 

taken niet meer of anders (kunnen) worden 

uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met 

de GGD in gesprek over welke producten en 

diensten daadwerkelijk tot haar basistaken 

gerekend moeten worden.  

In bijlage I wordt staat ons werkveld verdeeld 

naar taakvelden, dit is bestuurlijk en ambtelijk 

zo bepaald in de afgelopen jaren. Natuurlijk zijn 

we scherp op wat kan én wat moet. En wat 

lokaal geregeld kan worden, moeten we dat 

doen. Maar dat geldt niet voor alles, daar 

moeten we gezamenlijk het gesprek over 

aangaan.  

De GGD geeft bij nieuw beleid/-taken per 

definitie aan of en hoe bestaande taken niet 

meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op 

deze wijze blijven gemeenten met de GGD in 

gesprek over welke producten en diensten 

daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend 

moeten worden. 

Dit zal onderdeel zijn van de definitieve 

evaluatie van de impulsgelden van  

infectieziektebestrijding, die in november 2020 

aan het algemeen bestuur gepresenteerd 

wordt.  

2020 is het laatste jaar a  het i groeipad  aar 
de nieuwe kostenverdeling voor de JGZ (33% 

compensatie). In gemeenten waar de GGD de JGZ 

0 – 18 jaar uitvoert, zorgt de GGD ervoor dat het 

(eerder) toegezegde efficiencyvoordeel voor 

2020 wordt gerealiseerd. 

Dit punt is overgenomen.  

De GGD neemt in haar begroting een voorstel op 

voor de invulling van Lokaal Verbinden per 2020, 

rekening, houdend met het streven van de 

gemeenten naar een kleiner basispakket en meer 

Conform het bestuursbesluit van 6 juli 2017 

wordt eind 2019 (AB van november 2019) een 

defi itief esluit ge o e  ro do  Lokaal 
Ver i de .  
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keuzevrijheid. 

De GGD neemt in haar begroting 2020 concrete 

ambities en doelen op. 

Dit punt is overgenomen.  

De GGD komt in haar begroting 2020 met een 

voorstel:  

a. Op basis waarvan gemeenten een besluit 

kunnen nemen over het al dan niet verlengen van 

de beleidsintensivering Infectieziektebestrijding. 

Indien verlenging aan de orde is, dient dit te 

worden gefina ierd ia oud oor ieu ; 
b. Waarin de hoofdlijnen van de RUPS aanpak 

(uitstapprogramma voor prostituees) zijn 

beschreven, inclusief begroting. Indien er 

landelijk budget beschikbaar wordt gesteld, zijn 

deze middelen taakstellend. 

In deze begroting is een beperkt voorstel 

hiervoor gedaan, die wordt aangevuld tijdens 

de presentatie van de definitieve evaluatie van 

de impulsgelden in november 2019. RUPS 

wordt toegelicht op hoofdlijnen, inclusief 

begroting en indien er landelijk budget 

beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd en 

wordt er een voorstel gedaan.  

Waar nodig werkt de GGD in overleg met de 

gemeenten aan verdere optimalisering van de 

prestatie-indicatoren ten behoeve van het krijgen 

van goed inzicht omtrent te behalen resultaten 

binnen de diverse productgroepen. Extra 

aandacht gaat uit naar het product 

Jeugdgezondheidszorg gelet op het vernieuwde 

Basispakket JGZ. 

Voorts houdt de GGD rekening met de verplichte 

indicatoren uit het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV). 

We gaan hier graag de dialoog over aan.  

Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 

2020 behoort de GGD een Meerjarenbeleidsplan 

2019 – 2022 aan te leveren. 

Dit punt wordt overgenomen.  

Vanuit de gemeente Altena is toegevoegd: Wij 

zijn van mening dat de GR samen met de 

ge ee te  de trap op trap af  syste atiek 
dienen te volgen. 

Wij werken volgens de inhoud van vastgestelde 

financiële verordening en nota reserves en 

voorzieningen.  

 

 

 

 


