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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 2021 aan. De kadernota geeft aan
welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2021. Uw raad kan
via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is.
Voorgesteld besluit:
Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2021 ‘Mensen gezonde kansen bieden’ GGD
Hart voor Brabant.

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. Met dit voorstel wordt de
kadernota 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant aan u 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 2021, met name de
thema’s preventie, gezonde omgeving en inzicht staan in 2021 centraal. Ook is er aandacht voor
nieuwe uitdagingen, waaronder de uitdagingen in het sociaal domein, de actualisering van het
basispakket en de invoering van de Omgevingswet.
De kadernota geeft de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 aan. De
definitieve begroting 2021 wordt later dit jaar aan u voorgelegd. Uw raad kan een zienswijze
meegeven met beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De Kadernota is een doorvertaling van de beleidsvisie 2019-2023 die op 5 februari 2019 in uw
raad is behandeld.
Beoogd resultaat:
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De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD
Hart voor Brabant.
Argumenten:
1.1
Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over
de kadernota naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de kadernota.
En biedt deze er vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GGD HvB.
1.2 De kadernota past in het bestaande beleid.
De inhoudelijke koers voor 2021 is de uitwerking van de eerder vastgestelde beleidsvisie 20192023 GGD Hart voor Brabant. Begin 2019 heeft de gemeenteraad deze beleidsvisie besproken.
De kadernota sluit aan bij de ontwikkelingen in de regio. We stemmen bestuurlijk en ambtelijk in
de regio af over de koers. De uitgangspunten uit de kadernota van de GGD sluiten aan bij het
gezondheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma gezondheid van de gemeente Boekel.
1.3 De GGD HvB anticipeert met de kadernota op de relevante ontwikkelingen.
In de kadernota staan de volgende ontwikkelingen genoemd waar de GGD op anticipeert:
uitdagingen in het sociaal domein met onder andere een druk op de jeugdzorg; de GGD zet in op
preventie, actualisering van het basispakket, rol van de GGD bij de invoering van de
omgevingswet, aandacht voor kwetsbare doelgroepen, de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma en rechtmatigheidsverantwoording. Het Algemeen en Dagelijks
Bestuur monitort en stuurt op de inzet van de GGD op deze ontwikkelingen.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen een andere zienswijze te geven op de Kadernota 2021.
Financiële gevolgen en dekking:
GGD Hart voor Brabant stelt voor om de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen naar
€ 34,12 in 2021.
Bijdrage basispakket 2020
Sluiting consultatiebureaus
Indexering 2021
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2021

33,24
- 0,03
0,91
34,12

Deze prognose is gebaseerd op
a. Bijdrage basispakket in 2020 van € 33,24 per inwoner
b. Indexering 2021: voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt het systeem van de
gemeente Tilburg gehanteerd. De raming van Tilburg resulteert in een voorlopige indexering van
2,73%. In maart 2020 volgt een bijstelling die de GGD in zijn begroting 2021 verwerkt.
De totale kosten 2021 van de gemeente Boekel bedragen volgens de kadernota € 366.000. In de
kadernota wordt uitgegaan van 10.729 inwoners (peildatum september 2019). Dit wordt bij de
begroting 2021 bijgesteld naar het aantal inwoners per 1 januari 2020. Het aantal inwoners per 1
januari 2020 is 10.780. Dit betekent dat de totale kosten voor de gemeente Boekel € 368.000
bedragen, uitgaande van de voorlopige indexering.
In de begroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 352.000. Dit betekent dat er een tekort is
van € 16.000.
Dit tekort wordt veroorzaakt door:
 de stijging van het aantal inwoners
Ons inwoneraantal is gestegen van 10.587 in 2019 (peiljaar begroting 2020) naar 10.780
in 2020 (peiljaar begroting 2020). Dit zorgt voor een kostenstijging van 193 inwoners x
€ 34,12 = € 6585
 de voorlopige indexering van 2,73%
De voorlopige indexering zorgt voor een kostenstijging van € 352.000 (totale kosten 2020)
x 1,0273 = € 9610
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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
meegenomen worden in de voorjaarsnota 2020 voor de jaarschijf 2021 en verder.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De Kadernota 2021 is op 12 december 2019 besproken in het Dagelijks Bestuur (DB) van de
GGD Hvb. Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de Kadernota op 26 maart 2020 definitief
vast.
Uitvoering en evaluatie:
De zienswijze van uw raad wordt naar het Algemeen Bestuur gestuurd, zodat deze bij de
definitieve vaststelling van de Kadernota 2021 kan worden meegewogen.
Voorstel:
Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2021 ‘Mensen gezonde kansen bieden’ GGD
Hart voor Brabant.
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