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Samenvatting:
De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten in Noord-Oost-Brabant taken uit op het
gebied van gezondheidszorg. De GGD biedt haar kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 aan.
De gemeenten hebben de mogelijkheid om zienswijzen te geven, zodat de GGD indien gewenst
de kadernota en de beleidsvisie kan aanpassen.
Voorgesteld besluit:
1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant
2. Een positieve zienswijze te geven op de beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant.
3. Hiervoor extra budget (€ 8.500,-) opnemen in Voorjaarsnota 2019 voor
jaarschijf 2020 en verder.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsterreinen samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld Gezondheid, waarin de GGD de uitvoering op zich neemt. Deze
samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke
regelingen wordt gevraagd hun concept kadernota 2020 tijdig in te dienen, zodat de raad in de
gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze
gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel wordt de concept kadernota 2020 van de
gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant aan uw raad voorgelegd.
De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten in Noord-Oost-Brabant taken uit op het
gebied van publieke gezondheid. In de kadernota staan de ambities voor 2020, met name de
thema’s preventie, gezonde omgeving en inzicht staan in 2020 centraal. De kadernota geeft de
inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 aan.
De beleidsvisie 2017-2021 werd twee jaar geleden vastgesteld, na consultatie van de raden.
Vanwege de verkiezingen is er gekozen de visie te actualiseren, waarna zij beter aansluit op de
huidige raadsperiode (2018-2022).
Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten
meegeven.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 7 juli 2016 is de beleidsvisie GGD Hart voor Brabant 2017-2021 in de raad behandeld. De
beleidsvisie 2019-2023 is een actualisering van deze beleidsvisie. De kadernota is een
doorvertaling van de beleidsvisie 2019-2023.
Beoogd resultaat:
We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de GGD Hart voor Brabant hanteert. De
gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD Hart
voor Brabant.
In 2020 werkt de GGD Hart voor Brabant verder aan haar ambities: de klant centraal, verbinden
met het veld en vernieuwen.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen niet in te stemmen met de kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant en de
beleidsvisie 2019-2023. Dit zal als zienswijze worden meegenomen worden en gecommuniceerd
worden met het AB van de GGD.
Argumenten:
1.1 De kadernota sluit aan bij de koers die we in Boekel inzetten met het gezondheidsbeleid.
De uitgangspunten uit de kadernota van de GGD sluiten aan bij het gezondheidsbeleid van de
gemeente Boekel. Zo wordt er meer ingezet op preventie binnen de thema’s roken, overgewicht
en alcoholgebruik.
Ook is er aandacht voor de gezonde leefomgeving, zodat wij als gemeente weloverwogen keuzes
kunnen maken bij het inrichten van de omgeving, met voldoende oog voor de gezondheid van
onze inwoners. Tot slot is het belangrijk om inzicht te krijgen in deze gezonde leefomgeving.
Hierbij gaat het om kwantitatieve gegevens over de leefomgeving (denk aan geuruitstoot, fijnstof
etc.), maar ook over hoe de leefomgeving door de Boekelse samenleving wordt ervaren
(bezorgdheid). Deze gegevens helpen bij het maken van keuzes over de inrichting van de
omgeving.
1.2 Het thema preventie uit de kadernota sluit aan bij het nationaal preventieakkoord en het
gezondheidsbeleid van de gemeente Boekel.
In november 2018 is het nationaal preventieakkoord getekend door onder andere het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het akkoord beschrijft dat zij de komende vier jaar inzet
op drie thema’s: roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. De GGD heeft de thema’s ook
opgenomen in haar kadernota. Veel partijen waaronder de gemeenten en de GGD hebben de
taak om uitvoering te geven aan de thema’s.
2.1 De beleidsvisie van de GGD is herzien en aangepast, zodat deze beter aansluit bij de nieuwe
coalitieakkoorden en recent rijksbeleid.
In 2016 stelde het GGD-bestuur zijn eerste beleidsvisie vast, met ambities voor de jaren 20172021. Deze beleidsvisie is nu bijgewerkt naar de jaren 2019-2023. Hierdoor sluit het beter aan bij
de zittingstermijn van de gemeenteraden en bij ons lokale coalitieakkoord.
2.2 De beleidsvisie geeft o.a. een goed overzicht van de trends op het gebied van gezondheid.
De beleidsvisie geeft een goed overzicht van de trends die op dit moment zichtbaar zijn op het
gebied van gezondheid: er wordt ingestoken op positieve gezondheid, mensen willen keuzes en
kwaliteit, de bevolking verandert, de leefomgeving speelt mee, zorg wordt te duur en verschuift
naar preventie en de relatie tussen zorg en veiligheid krijgt een belangrijke plek.
Financiële gevolgen en dekking:
De gemeentelijke bijdrage per inwoner is gebaseerd op de bijdrage in 2019 van € 32,43. Het
voorstel is om in de begroting van 2020 uit te gaan van een voorlopige indexering van 2,45%. Dat
is een verhoging van € 0,79 cent per inwoner. Dit betekent voor 2020 een bijdrage van € 33,22
per inwoner. Voor de gemeente Boekel is dat een totaal van € 351.401 (op basis van 10.578
inwoners).
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In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 343.000 . Dit betekent dat er een verwacht
tekort is van € 8.401. Deze middelen kunnen niet gedekt worden uit de bestaande middelen voor
gezondheidszorg. Dit betekent dat er voor deze gemeentetaak extra middelen beschikbaar
gesteld moeten worden. In de budgetten van de gemeente Boekel inzake de GGD is deze ruimte
er niet. Dit tekort kan worden meegenomen in de voorjaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2020 en
verder.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De kadernota 2020 en de beleidsvisie 2019-2023 zijn besproken in het Dagelijks Bestuur (DB)
van de GGD. Het AB van de GGD stelt de kadernota en de beleidsvisie op 4 april 2019 definitief
vast. De zienswijzen van de raad op 28 februari 2019 worden naar het AB gestuurd, zodat deze
bij de definitieve vaststelling van de kadernota en de beleidsvisie kunnen worden meegewogen.
Uitvoering en evaluatie:
Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan het AB van de GGD.
Voorstel:
1.
Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant
2.
Een positieve zienswijze te geven op de beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant.
3.
Hiervoor extra budget (€ 8.500,-) opnemen in Voorjaarsnota 2019 voor jaarschijf 2020 en
verder.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
a.
1.
2.
3.

Raadsbesluit
Aanbiedingsbrief GGD beleidsvisie en kadernota
Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant
Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant
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