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Geachte raad,  

Geacht college,  

Wij bieden u de kaderbrief 2020 van de GGD West-Brabant aan, die 24 januari 2019 door het 

Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant is vastgesteld.  

Richtlijnen agenda van de toekomst 

Tijdens het Algemeen Bestuur van 8 november 2018 stelde het GGD-Bestuur de richtlijnen van de 

agenda van de toekomst vast, die is opgemaakt na intern beraad en een bijeenkomst met onze 

partners op 29 oktober 2018. Deze richtlijnen zijn gebruikt bij het tot stand komen van deze 

kaderbrief. Wij sturen u tegelijk met onze beleidsbegroting 2020 (vóór 15 april 2019) een verder 

uitgewerkte agenda van de toekomst toe waar wij graag uw zienswijze over ontvangen.  

Kaderbrief 2020 

In de kaderbrief 2020 werken we met de richtlijnen preventie, gelijke gezondheidskansen voor 

iedereen en gezonde openbare ruimte. Daarnaast vindt u er de prognoses voor de gemeentelijke 

bijdrage voor 2020.  

Welke onderwerpen hebben bijzondere aandacht in deze kaderbrief? 

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

voor ons als gemeenschappelijke regeling. U heeft ons vorig jaar via een zienswijze gevraagd een 

voorstel aan ons Algemeen Bestuur voor te leggen waarin:  

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


- 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. Na 

overleg met de financiële ambtenaren van de gemeenten in onze regio is het voorstel aan het AB 

voorgelegd om de loon- en prijsindexering zoals nu gehanteerd te handhaven. Het wordt ervaren als 

een goed beargumenteerde afwijking van de richtlijnen, ondersteund met de goedkeuring van het GGD 

bestuur.  

Ten tweede: er zijn ook inhoudelijke aandachtspunten. In 2017 hebt u via de kadernota 2018 en de 

begroting 2018 voor 2 jaar impulsgelden infectieziektebestrijding (250.000 Euro) toegekend. In de 

tweede helft van dit jaar evalueren we de inzet van deze gelden en leggen we de conclusie voor aan 

ons bestuur. In deze kaderbrief hebben we hier een voorschot op moeten nemen, omdat we de kaders 

voor 2020 nu al vast moeten stellen. In de kaderbrief die het Algemeen Bestuur heeft bediscussieerd 

op 24 januari jl. hebben we 2 scenario’s voor verlenging van deze impulsgelden voorgelegd:  

• 1) de impulsgelden worden vanaf 2020 beperkt omgezet in structurele (preventie) gelden. 

Concreet betekent dit dat we slechts een deel van onze inzet kunnen continueren, een 

basisvoorziening onder druk komt te staan en veel oud voor nieuw moet worden ingezet.  

• 2) de impulsgelden worden vanaf 2020 voor een substantieel deel omgezet in structurele 

gelden. Concreet betekent dit dat we onze preventieve rol kunnen verzilveren, maar dat  

investeringen in projecten een beperktere uitrol in onze regio krijgen. In de praktijk betekent 

dit dat we onze proactieve rol op dit gebied grotendeels waar kunnen maken.  

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor scenario 2; dit betekent dat een structurele intensivering 

van 150.000 is verwerkt in de kaderbief 2020. Het Algemeen Bestuur vindt dat de GGD hiermee 

voldoende aandacht kan besteden aan de preventieve taak. Mocht de evaluatie (die voor november 

geagendeerd staat) deze keuze in een ander licht stellen dan zullen we dit met een begrotingswijziging 

kenbaar maken. 

Ten derde: er is een bedrag van 150.000 Euro opgenomen dat is bestemd voor continuering van de  

inzet voor het project RUPS. Deze gelden worden gebruikt voor de financiering van maatschappelijk 

werk dat uitgevoerd wordt door IMW en WIJZIJNTRAVERSE. In juli 2019 kunnen we een opnieuw een 

beschikking van he Rijk ontvangen voor RUPS. De ontvangst en inzet van deze gelden wordt met het 

Algemeen Bestuur gedeeld en verrekend in zij hiertoe besluit.  

Ten vierde: deze vastgestelde kaderbrief 2020 wordt 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. Dit gebeurt tijdens regionale bijeenkomsten.  



Vervolgproces van bespreken en besluiten 

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 24 januari 2019 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 2019 ontvangt u van ons de beleidsbegroting 2020 én een uitwerking van onze agenda 

van de toekomst die ter besluitvorming voorligt bij Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 juli 

2019.  

Met vriendelijke groet,  

A van der Zijden 

directeur publieke gezondheid 

Cc: ambtenaren volksgezondheid en ambtenaren financiën 
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