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Samenvatting:
De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2018
en begroting 2020 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting
2020 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2018.
Daarnaast deelt de GGD met u het voornemen om samen met gemeente ’s-Hertogenbosch en
haar partners een hechtere samenwerkingsvorm aan te gaan in de vorm van een coöperatie.
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD stelt de begroting 2020, de jaarstukken 2018 en de
deelname in de coöperatie met ’s-Hertogenbosch en partners op 4 juli 2019 vast.
Voorgesteld besluit:
1.
Als zienswijze op de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant meegeven dat het
positieve resultaat uit 2018 naar rato teruggestort dient te worden naar de deelnemende
gemeenten.
2.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant.
3.
Geen bedenkingen en wensen te uiten over de deelname van de GGD Hart voor Brabant
in een coöperatie, onder voorwaarde dat de gemeente Boekel geen lasten en nadelige
gevolgen heeft van deze deelname.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 25 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant.
Jaarstukken 2018 en begroting 2020
De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de
publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet
publieke gezondheid (Wpg) met een zogenoemd ‘basispakket’.
Dit basispakket is er voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De
activiteiten die de GGD voor alle gemeenten uitvoert zitten in het uniform deel van het
basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten die door de gemeente zelf
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wordt ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel
van plustaken.
Eerder dit jaar ontving u de beleidsvisie 2019-2023 GGD HvB en de kadernota 2020 GGD HvB
met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020. De begroting is een
vervolgstap op de kadernota. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven of er wensen
en/of bedenkingen zijn over de begroting 2020. Daarnaast kan de raad kennisnemen van de
jaarstukken 2018.
Deelname door GGD in een coöperatie
De gemeente ‘s-Hertogenbosch en haar partners willen naar een hechtere samenwerkingsvorm
en kiezen daarbij voor de rechtspersoon coöperatie. Ook de GGD HvB wil deelnemen in deze
coöperatie. De gemeenschappelijke regeling voor de GGD maakt deze deelname mogelijk. In de
vergadering van 4 juli 2019 neemt het algemeen bestuur van de GGD HvB een besluit over de
deelname. Het algemeen bestuur kan pas een besluit nemen als de raden van de gemeenten
daarover hun bedenkingen en wensen kenbaar maken. Dat staat vastgelegd in de Wet
gemeenschappelijke regelingen, Artikel 31a.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De begroting 2020 is een vervolgstap op de Kadernota 2020, die op 28 februari 2019 in de raad is
behandeld.
Uw raad heeft op 28 maart 2018 geen wensen en bedenkingen geuit op de deelname van de
GGD in een coöperatie in de gemeente Tilburg.
Beoogd resultaat:
De gemeenteraad kan door haar bedenkingen en wensen te uiten mede richting geven aan de
inhoudelijke en financiële koers van de GGD Hart voor Brabant.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2020. Ook kunt u ervoor
kiezen wel wensen en bedenkingen te uiten over de deelname van de GGD Hart voor Brabant in
een coöperatie.
Argumenten:
1.1
Gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de begroting 2020 indienen, dit is geregeld in
de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord.
Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting 2020 naar
voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting 2020 en biedt deze
ter vaststelling aan het algemeen bestuur.
Als College adviseren wij u de zienswijze in te dienen dat het positieve resultaat uit 2018 naar rato
teruggestort dient te worden naar de deelnemende gemeenten.
1.2
De begroting 2020 past binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente Boekel.
In de kadernota 2020 van de GGD krijgt preventie, gezonde omgeving en inzicht
meer aandacht. Dit is vervolgens vertaald in de begroting 2020 van de GGD HvB. Dit sluit aan bij
de visie van ons lokaal gezondheidsbeleid.
1.3
De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2020 is een uitwerking van de
ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2020 van de GGD.
In de begroting 2020 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid willen bereiken en wat
ze daarvoor gaan doen. Het grootste deel bestaat uit het werk dat zij al doet en blijft doen. Verder
geeft de GGD per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities
te behalen hoe er gemeten gaat worden of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten
aan bij de in de kadernota 2020 bepaalde richting.
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2.1.
De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Het jaar 2018 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 357.164 afgesloten. Voor de bereikte
resultaten verwijzen we naar het online jaarverslag:
https://www.ggdhartvoorbrabantjaarverslag.nl/2018
3.1.
Bij deelname in een coöperatie kunnen we blijven sturen op de wettelijke basistaken.
Voor de GGD geldt dat zij hierbij uitvoering geeft aan haar plustaken. Het gaat dan om taken
buiten het basistakenpakket van de GGD, die de gemeente apart betaalt. Dit komt boven op de
reguliere gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat de wettelijke basistaken (vooral
jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering) blijven lopen via de sturing in de
gemeenschappelijke regeling (begroting en jaarstukken GGD).
3.2.
Deelname vormt geen belemmering voor de gemeenten.
Artikel 10, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling beschrijft dat deelname in een coöperatie
mogelijk is en het past ook binnen de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Eén van de
uitgangspunten om de GGD deel te laten nemen is dat het geen belemmering vormt voor de
gemeenten. Het gaat om een plustaak en daarbij geldt dat de GGD alleen formele
samenwerkingsverbanden aan gaat voor de plustaken.
Financiële gevolgen en dekking:
De jaarrekening 2018 van de GGD geeft een positief resultaat van € 357.164. Het resultaat wordt
toegevoegd aan de reserve huisvestingsvisie. Hiermee wordt verdere uitwerking van de
vastgestelde dienstverlenings- en huisvestingsvisie gerealiseerd. Met de reserve worden
huisvestingsrisico’s opgevangen en daarbij blijft het streven om een structurele besparing van
€ 500.000 per jaar te realiseren op de huisvestingskosten. De algemene reserve is hoog
genoeg voor de dekking van de risico’s.
De gemeentelijke bijdrage 2020 wordt verhoogd met een indexering van 2,49% (loon- en
prijscompensatie). Deze indexering komt nagenoeg overeen met de verwachte indexering van
2,45% die via de Kadernota aan u is voorgelegd.
Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit samen
betekent voor de gemeente Boekel een totaalbedrag van € 351.912 in 2020.
De extra kosten voor de indexering 2020 en de volumegroei bedragen € 11.300. Naar aanleiding
van de Kadernota 2020 is dit effect reeds in de voorjaarsnota 2019 meerjarig verwerkt.
Deelname door GGD in een coöperatie
De deelname van de GGD aan de coöperatie leidt niet tot een verhoging van de reguliere
gemeentelijke bijdrage. De gemeente ‘s-Hertogenbosch en de GGD regelen dit via de plustaken.
De GGD-medewerkers blijven in dienst van de GGD. Wanneer de bedrijfskosten van de GGD
substantieel stijgen, draagt de gemeente ’s-Hertogenbosch (opdrachtgever) deze kosten.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan de GGD.
Voorstel:
1.
Als zienswijze op de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant meegeven dat het
positieve resultaat uit 2018 naar rato teruggestort dient te worden naar de deelnemende
gemeenten.
2.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant.
3.
Geen bedenkingen en wensen te uiten over de deelname van de GGD Hart voor Brabant
in een coöperatie, onder voorwaarde dat de gemeente Boekel geen lasten en nadelige
gevolgen heeft van deze deelname.
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Bijlagen ter inzage:
- jaarverslag GGD HvB 2018, alleen online in te zien via:
https://www.ggdhartvoorbrabantjaarverslag.nl/2018
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Jaarstukken + begroting
1. aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 en begroting 2020
2. jaarrekening 2018
3. accountantsverslag 2018
4. begroting 2020
5. kadernota 2020
6. kadernota 2020 – zienswijze van gemeenten
Coöperatie
7. brief deelnemen in coöperatie
8. concept AB-voorblad Deelnemen in een coöperatie
9. statuten coöperatie Koo U.A.
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