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Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant

Wat adviseert het college te besluiten?
1. Kennis nemen van de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
2. Een positieve zienswijze geven over de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant

Wat is de aanleiding voor dit advies?
De GGD Hart voor Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit op het gebied
van de publieke gezondheid. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2019. De gemeenteraad kan via een zienswijze
aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens (=positief) of oneens (=negatief) is.

Welk resultaat willen we bereiken?
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.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 /2.1 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.

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.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)
N.v.t.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
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.
Voor de gemeente Oss is dat een totaal van € 2.928.805,-. De extra kosten van de
indexering 2019 betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie die in onze begroting is
opgenomen.
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b. 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 8 maart 2018
worden naar het AB gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2019
kunnen worden meegewogen.

c. Uitvoering
Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan het DB van de GGD.

d. Overlegd met

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
Namens dezen,
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