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Samenvatting
De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten in Noord-Oost-Brabant taken uit op het
gebied van de gezondheidszorg. De GGD biedt haar concept Kadernota 2019 aan. De
gemeenten hebben de mogelijkheid om zienswijzen te geven zodat de GGD indien gewenst de
kadernota kan aanpassen. Financieel vraagt de Kadernota 2019 een hogere bijdrage per inwoner.
Dit heeft te maken met het vaccinatieprogramma, dat vanaf 2019 onder het takenpakket van de
gemeente valt. Daarnaast wordt er uitgegaan van een hogere indexering, die doorberekend wordt
in de kosten. Dit betekent dat er op dit moment een verwacht tekort is van € 7.690,-. Deze kosten
kunnen niet gedekt worden uit de meerjaren begroting voor de GGD.
Voorgesteld besluit :
1. Kennis nemen van de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
2. Een positieve zienswijze geven over de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
3. Het financieel effect (tekort) verwerken in de voorjaarsnota 2018

Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden 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 2019 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 2019 van de
gemeenschappelijk regeling GGD Hart voor Brabant aan uw college voorgelegd.
De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten in Noord-Oost Brabant taken uit op het
gebied van de publieke gezondheid. De GGD biedt haar concept Kadernota 2019 aan. Over deze
kadernota is door gemeente Oss een adoptievoorstel geschreven, deze is als bijlage aan dit
voorstel toegevoegd.
De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor de
begroting 2019. Inhoudelijk sluit de kadernota aan bij de beleidsvisie GGD Hart voor Brabant
2017-2021. Een aantal belangrijke inhoudelijke speerpunten zijn:
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Preventie: De GGD ondersteunt met adviezen en activiteiten die passen bij de behoefte.
Op deze manier kunnen ziekten worden voorkomen en wordt kennis over gezondheid
gedeeld;
Gezonde omgeving: Een gezonde omgeving werkt positief op de gezondheid. Er worden
adviezen gegeven over o.a. een gezond binnenmilieu, luchtkwaliteit, geluid, geur en
veehouderij;
Inzicht: De GGD heeft een schat aan informatie over gezondheid. Ze zien alle jeugdigen
en doen regelmatig onderzoeken. Door het zoeken naar nieuwe manieren voor het in
beeld brengen van het inzicht dat daaruit voortkomt kunnen risico’s en kansen
onderscheiden worden en kunnen activiteiten daarop afgestemd worden.

Relatie met eerdere besluitvorming:
Deze kadernota is een doorvertaling van de beleidsvisie GGD Hart voor Brabant 2017-2021 welke
op 7 juli 2016 in de raad is behandeld.
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.
Keuzemogelijkheden:
De Raad kan besluiten niet in te stemmen met de kadernota. Wanneer dit gebeurt dan wordt de
argumentatie van uw negatief besluit ingebracht en zal deze bij toekomstige besluiten in meer of
mindere mate op de achtergrond mee worden gewogen.
Argumenten:
1.1. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de kadernota naar
voren kunnen brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij
de kadernota en biedt deze ter vaststelling aan bij het algemeen bestuur.
1.2. De inhoudelijke koers voor 2019 is de uitwerking van de eerder vastgestelde meerjaren
beleidsvisie van de GGD. In 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie GGD Hart voor Brabant
2017-2021 besproken. De koers van deze meerjaren beleidsvisie is uitgewerkt in de kadernota
2019.
1.3. De kadernota past in het bestaande beleid. In de conceptkadernota van de GGD krijgt
preventie meer aandacht. Dit sluit aan bij de visie van ons lokaal gezondheidsbeleid. De
gemeenteraad heeft in 2017 het gezondheidsbeleid vastgesteld.
Financiële gevolgen en dekking:
Door een wijziging van de Wet publieke gezondheid is het vaccinatieprogramma vanaf 2019 een
taak voor de gemeenten. Als jeugdgezondheidszorgorganisatie voert de GGD die vaccinaties uit.
De gemeenten krijgen hiervoor compensatie door een uitkering uit het gemeentefonds.
Uitgangspunt daarbij is dat hiermee de extra kosten 2019 (€ 1,82 per inwoner) aan de GGD
betaald kunnen worden.
De gemeentelijke bijdrage per inwoner is gebaseerd op de bijdrage in 2018 van € 29,67. Het
voorstel is om in de begroting 2019 uit te gaan van een voorlopige indexering van 2,49%. Dat is
een verhoging van € 0,74 per inwoner. Dit tezamen met de extra kosten voor het
vaccinatieprogramma betekent dat in 2019 een bijdrage van €32,23 per inwoner.
De prognose van de GGD van de gemeentelijke inwonersbijdrage voor Boekel voor 2019
bedraagt € 335.643,- (op basis van 10.414 inwoners). In de begroting is in 2018 een bedrag
opgenomen van € 309.000,-. Daarnaast komt er vanuit het Rijk nog een uitkering uit het
gemeentefonds voor het vaccinatieprogramma. Deze bedraagt voor Boekel € 18.953,-.
Dit betekent dat er een tekort is van € 7.690,-. Deze middelen kunnen niet gedekt worden uit de
bestaande middelen voor gezondheidszorg. Dit betekent dat er voor deze gemeentetaak extra
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middelen beschikbaar gesteld moeten worden. In de budgetten van de gemeente Boekel inzake
de GGD is deze ruimte er niet. Dit tekort meenemen in de voorjaarsnota 2018 voor de jaarschijf
2019 en verder.
Daarnaast zijn in onze begroting nog GGD budgetten opgenomen voor hun bijdrage aan het BJG
ad € 25.000 per jaar en € 10.000 voor lokale accenten. Deze maken geen onderdeel uit van het
basispakket en worden in dit advies niet meegenomen.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De kadernota is besproken in het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het AB van de GGD stelt
de Kadernota 2019 op 5 april 2018 definitief vast. De zienswijze van de raad op 28 maart 2018
worden naar het AB gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2019
kunnen worden meegewogen.
Uitvoering en evaluatie:
Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan het DB van de GGD.
Voorstel:
1. Kennis nemen van de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
2. Een positieve zienswijze geven over de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
3. Het financieel effect (tekort) verwerken in de voorjaarsnota 2018
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant ‘Samen sterk voor gezondheid’;
2. Aanbiedingsbrief GGD Hart voor Brabant bij Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant;
3. Adoptieadvies Kadernota 2019.
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