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Kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant

Samenvatting
De GGD Hart voor Brabant voert voor 26 gemeenten binnen de GR taken uit op het gebied van
de openbare gezondheidszorg. De GGD biedt nu haar Kadernota 2017 aan als voorloper van de
begroting. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze hierop te geven. Het AB stelt de
Kadernota op 7 april 2016 vast. Wij zijn het eens met de voorgestelde inhoudelijke en financiële
koers. Er zijn enkele ontwikkelingen, die van invloed (kunnen) zijn op de Kadernota en de daaruit
voortvloeiende begroting. Eén van die ontwikkelingen is een mogelijke bijstelling van het conceptmeerjarenbeleidsplan van de GGD door de gemeenten. Daarover wordt later in 2016 door de
gemeenteraden een besluit genomen.
Voorgesteld besluit :
a. Kennisnemen van de Kadernota 2017 van de GGD Hart voor Brabant;
b. Een positieve zienswijze te geven over de Kadernota 2017 van de GGD Hart voor Brabant.

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat
geldt ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking is bekrachtigd in
een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun
voorjaarsnota/kadernota 2017 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld
om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen.
Met dit voorstel leggen wij u de Kadernota 2017 van de GGD Hart voor Brabant voor.
Inleiding/probleemstelling:
De GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 27
gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost. De GGD
voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten.
Dit gebeurt op basis van de Wet Publieke Gezondheid.
Op 26 januari 2016 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD de Kadernota 2017 naar de
gemeenten gestuurd. Hierin staan de inhoudelijke koers en de financiële randvoorwaarden van de
GGD voor 2017 benoemd. De Kadernota 2017 geeft in grote lijnen aan hoe de Begroting 2017 er
uit gaat zien. Gemeenten binnen de GR kunnen reageren op deze Kadernota, die het Algemeen
Bestuur (AB) van de GGD op 7 april 2016 vaststelt. De gemaakte opmerkingen van gemeenten
worden in deze besluitvorming meegenomen.
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Deze Kadernota houdt rekening met de meerjarenbeleidsvisie van de GGD, die nu in ontwikkeling
is. Deze visie wordt door de GGD en de contactgemeenten ontwikkeld en wordt in de komende
maanden besproken in de commissies en raden van de aangesloten gemeenten. Het is de
bedoeling dat de GGD deze meerjarenbeleidsvisie in het najaar van 2017 vaststelt, nadat de
gemeenten in staat zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven.
Beoogd resultaat:
De Kadernota is de basis voor de ontwerpbegroting 2017 van de GGD. De gemeenten kunnen
hun zienswijze geven op de Kadernota en later op de ontwerpbegroting en op deze wijze
mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD.
Argumenten:
In het kader van de Wet Publieke Gezondheid geven wij onder andere uitvoering aan de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) en preventieprogramma's. Zowel de JGZ als de
preventieprogramma's hebben als doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de
gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij aan de
zelfredzaamheid en participatie van burgers.
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale
aandacht voor risicogroepen, en levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke doelen op het
sociale domein:
- Zelfredzaamheid van burgers
- Participatie van burgers
- Veilig opgroeien.
Inhoudelijke koers gebaseerd op de (concept) meerjarenbeleidsvisie
In de Kadernota 2017 wordt het inhoudelijk en financieel beleid voor 2017 beschreven en dit
vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2017. Alhoewel de meerjarenbeleidsvisie 2017 - 2021
nog vastgesteld moet worden op basis van de reacties vanuit de gemeenten, heeft deze wel als
inspiratie gediend voor de Kadernota 2017. Mochten de samenwerkende gemeenten later dit jaar
besluiten om koerswijzigingen aan te willen brengen in de meerjarenbeleidsvisie, dan kunnen de
activiteiten van de GGD in 2017 en verder daarop aangepast worden.
Gemeentelijke bijdrage op basis van één grondslag
In 2015 is door een aantal gemeenten aan de GGD gevraagd om te komen met een voorstel om
de verschillende bijdragen te herrekenen naar een bijdrage met één grondslag, namelijk de
inwonerbijdrage. Binnen de huidige bekostigingssystematiek zitten bijdragen die een verschillende
grondslag kennen, namelijk bijdrage per inwoner, bijdrage per jeugdige en een (historisch
bepaalde) vaste bijdrage per gemeente. Dit komt de transparantie niet ten goede. Bovendien
zorgt de huidige systematiek voor een knip in de financiering voor de jeugd bij 4 jaar, terwijl er
sinds de integratie van de JGZ in 2012 op inhoud sprake is van doorlopende lijnen.
De herrekening naar één grondslag zorgt voor herverdeeleffecten bij individuele gemeenten.
Vanaf 2017 vervallen voor de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost tevens de autonome
kosten van € 0,11 per inwoner). Deze autonome kosten zijn kosten die gemeenten nu nog betalen
om de verschillen te compenseren tussen de drie GGD’en bij hun fusie in 2001. De herziening van
de grondslag past binnen de financiële ruimte die we in onze meerjarenbegroting 2016 hebben
geraamd.
Het voorstel voor de herziening van de grondslagen met ingang van 2017 komt overeen met
hetgeen wat de samenwerkende gemeenten eerder aan de GGD hebben gevraagd. Na
vaststelling van de Kadernota 2017 in de AB vergadering van 7 april 2016 zal op basis hiervan de
begroting 2017 worden opgesteld. Deze zal in juli 2016 aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
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Financiële gevolgen en dekking:
In onze begroting is voor de GGD voor 2017 een bedrag van € 306.500 opgenomen. De totale
bijdrage van de gemeente Boekel voor 2017 is volgens de Kadernota 2017 € 290.517. De
bijdrage aan de GGD past dus binnen de begroting. Dit komt hoofdzakelijk door de herziening van
de grondslag en het vervallen van de autonome kosten. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat
de bijdrage van de gemeente Boekel aan de GGD afneemt.
Het vervallen van de autonome kosten wordt gefinancierd vanuit de bezuinigingspost van
€ 111.000 die voor 2017 al ingeboekt stond. Verdere bezuinigingen worden in 2017 niet
voorgesteld. In aanloop naar de Voorjaarsnota 2016 is reeds een proces doorlopen, waarbij op
basis van inhoudelijke keuzes en in samenwerking met bestuurders en ambtenaren van de
deelnemende gemeenten is gekomen tot een productenboek. In dit productenboek zijn de
bezuinigingsmogelijkheden en hun maatschappelijke effecten opgenomen. Op basis van dit
productenboek zijn drie scenario’s ontwikkeld en heeft het AB in 2015 gekozen voor scenario 3:
‘versoberen en versterken’. De reeds ingeboekte bezuinigingspost van € 111.000 valt binnen dit
(bezuinigings)scenario.
Risico’s:
Het AB van de GGD neemt op 7 april 2016, gelijktijdig met de vaststelling van de Kadernota 2017,
een besluit over het al dan niet toepassen van één grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan
de GGD. Mocht het AB niet met dit voorstel instemmen, dan zal dit gevolgen hebben voor de
bijdrage van de gemeente Boekel aan de GGD voor 2017 (e.v.). Deze zal in dat geval namelijk
een stuk hoger uitvallen.
Daarnaast is in de Kadernota bij het bepalen van de gemeentelijke bijdrage uitgegaan van de
inwonersaantallen op 1 januari 2015. De cijfers van het CBS (inwonersaantallen op 1 januari
2016) zullen worden gebruikt bij de begroting 2017. Dit kan (beperkte) gevolgen hebben voor de
gemeentelijke bijdrage aan de GGD in 2017. Tenslotte kan het te hanteren indexeringscijfer in de
begroting 2017 anders zijn dan nu is opgenomen in de Kadernota. Ook dit kan (beperkte)
gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD in 2017.
Communicatie:
De Kadernota is besproken in het DB van de GGD. Het AB van de GGD stelt de Kadernota 2017
op 7 april 2016 definitief vast. De eventuele zienswijzen van de raad op 24 maart 2016 worden
naar het AB gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2017 kunnen
worden meegewogen

Voorstel:
a. Kennisnemen van de Kadernota 2017 van de GGD Hart voor Brabant;
b. Een positieve zienswijze te geven over de Kadernota 2017 van de GGD Hart voor Brabant.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant “Gezondheid gaat verder”
- Aanbiedingsbrief bij Kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant
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