Hart voor Brabant

Gezondheid telt!

Aan de raden van de gemeenten
die deelnemen in de GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:

UIT-15033822

Datum:

13 april 2015

Behandeld door:

Riny Hoogedoorn

E-mail:

r.hoogedoorn@ggdhvb.nl

Onderwerp:

begroting en jaarstukken GGD Hart voor Brabant

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant.
Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van 9 juli 2015.
Hieronder lichten wij ze toe, maar eerst belichten we het belang van gezondheid voor de gemeente.

Gezondheid als basis
De gemeente heeft nieuwe taken in (vooral) de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg
en de gezondheid van de burger is daarbij een belangrijke voorwaarde. Gezond zijn betekent namelijk
meer dan alleen niet ziek zijn. Het leidt ook tot veerkracht en je eigen regie kunnen voeren.
Zeker nu de gemeente zo'n belangrijke taken heeft, mag u ervan uitgaan dat de GGD u hierin onder
steunt. Als dé gemeentelijk adviseur over gezondheid mag u rekenen op een actieve én innovatieve
houding van ons, nu en in de toekomst. Nog meer dan in vorige jaren zetten we hierop in.

Begroting 2016
De begroting past binnen de voorjaarsnota die het algemeen bestuur op 9 april vaststelde, gelet op de
zienswijzen van de gemeenten. Die zienswijzen waren in grote lijn: steun voor de inhoud van en het
beleid in de voorjaarsnota en de financiële aspecten daarvan.
Behalve een algemene inleiding en de aandachtspunten van de onderdelen Leefomgeving, Jeugd en
Veiligheid werken we in deze begroting de actiepunten uit van de voorjaarsnota. Ze zijn bedoeld om,
naast het reguliere werk van de GGD, focus aan te geven voor 2016. Daarnaast werken we in de
begroting de bezuinigingen uit van de voorjaarsnota.
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Jaarstukken 2014
In de jaarstukken leggen we verantwoording aan het algemeen bestuur over de uitvoering van het
programma Publieke gezondheid. De gemeentelijke bijdrage komt overeen met de bijdrage zoals het
algemeen bestuur die vaststelde in de begroting 2014.
We continueerden onze inzet op het preventief beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen en het
bestrijden van infectieziekten, startten met het invoeren van het nieuwe basispakket jeugdgezond
heidszorg en sloten aan bij de wijze waarop gemeenten hun sociale wijkteams vormgeven. Verder
werkten we de raakvlakken uit tussen de publieke gezondheid en de sociale en fysieke veiligheid.
In 2014 meten we onze inzet voor het eerst af aan de prestatie-indicatoren die we vaststelden in de
beheersbegroting 2014. In grote lijnen haalden we deze prestaties. De exploitatie over 2014 sluit met
een positief resultaat van € 144.222. We stellen het algemeen bestuur voor om dit resultaat toe te
voegen aan de algemene reserve.

Vervolg
Op 9 juli neem het algemeen bestuur een besluit over de begroting. Conform artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over onze begroting naar voren brengen. Laat uw
eigen planning het niet toe om dit vóór eind juni te doen, dan geven we u in overweging om de
verdere afhandeling aan uw college op te dragen.

Toelichting
In een aantal gemeenten gaven we al een toelichting op de voorjaarsnota en op het werk van de GGD.
Dat willen we bij deze begroting graag weer doen. Heeft uw gemeente belangstelling voor een
toelichting of een presentatie, dan kunt u dat doorgeven aan R. van Kessel, directiesecretaris,
r.van.kessel@qqdhvb.nl of 073 640 40 30.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

directeur publieke gezondheid

Bijlagen:
ontwerpbegroting 2016 GGD Hart voor Brabant;
voorjaarnota 2016, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur;
jaarstukken 2014 GGD Hart voor Brabant.

Cc:

de ambtenaar volksgezondheid

