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Samenvatting:
De GGD Hart voor Brabant voert voor 24 gemeenten in Noordoost-Brabant taken uit op het
gebied van gezondheidszorg. De GGD biedt haar kadernota 2023 aan. De kadernota geeft aan
welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2023. Via een
zienswijze kan de gemeenteraad beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.
Voorgesteld besluit:
1. Instemmen met de kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant.
2. Instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023 aan GGD

Hart voor Brabant ad € 21.162.
Inleiding/probleemstelling:
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de
instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. De 19 deelnemende
gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost hebben hiervoor een Gemeenschappelijke
Regeling GGD Hart voor Brabant vastgesteld. De GGD voert wettelijke volksgezondheidstaken
namens de deelnemende gemeentes uit.
De GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers,
met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. In 2023 werkt de GGD Hart voor
Brabant verder aan haar ambities op het gebied van gezondheidsbevordering, gezonde omgeving
en inzicht. Daarbij zet ze de klant centraal, verbindt met het veld en vernieuwt.
De kadernota bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. Via
een zienswijze kan de gemeenteraad beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
De inhoudelijke koers voor 2023 is de uitwerking van de vastgestelde beleidsvisie 2019-2023 van
de GGD Hart voor Brabant. Begin 2019 heeft onze gemeenteraad deze beleidsvisie besproken.
2023 is het laatste jaar dat de huidige beleidsvisie van kracht is. De GGD rondt de huidige
beleidsvisie af en draagt zorg voor vaststelling van een nieuwe beleidsvisie. Dit wordt verder
uitgewerkt met inwoners, partners en gemeenten.
De Kadernota 2023 is op 16 december 2021 besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD. Het
Algemeen Bestuur van de GGD stelt de Kadernota op 24 maart 2022 definitief vast, nadat
mogelijke zienswijzen zijn ingediend.
Beoogd resultaat:
Met de kadernota 2023 wordt duidelijkheid bereikt 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. Het College adviseert de Raad geen zienswijze in te dienen
om de volgende redenen:
De kadernota past in het bestaande beleid.
De inhoudelijke koers voor 2023 is de uitwerking van de vastgestelde beleidsvisie 2019-2023 van
de GGD Hart voor Brabant. De kadernota 2023 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.

De GGD Hart voor Brabant anticipeert met de kadernota op relevante ontwikkelingen.
De GGD Hart voor Brabant anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op hun
werkzaamheden. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2023 zijn het verkleinen van
gezondheidsverschillen en het omgaan met de coronacrisis. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur
monitort en stuurt op de inzet van de GGD en op deze ontwikkelingen.
2.

Keuzemogelijkheden:
De Raad kan besluiten wel een zienwijze in te dienen. Zij zou daarmee afwijken van de
besluiten van de overige deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling, die (naar alle
waarschijnlijkheid) ook geen zienswijze indienen.
Argumenten:
Omdat de kadernota 2023 past in het bestaande beleid én de GGD HvB anticipeert op bestaande
ontwikkelingen is het advies van het college geen zienswijze en/of bedenkingen in te dienen.
Financiële gevolgen en dekking:
De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage in 2023 per inwoner te verhogen naar € 36,61
(bijdrage basispakket 2022 € 35,40 en indexering 2023 €1,21)
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Deze prognose van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op:
1. Bijdrage aan het basispakket 2022 van € 35,40.
2. Indexering 2023: 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
3,42%. In maart 2022 worden de cijfers definitief bekend en verwerkt in de begroting van 2023.
In de gemeentelijke begroting 2020 is een bedrag opgenomen voor de totale GGD kosten 2022
van € 382.500,-.
De bijdrage over 2023 zal bestaan op basis van het aantal inwoners per 01.01.2022. Dat is voor
onze gemeente 11.026.
Uitgaande van de voorlopige nieuwe indexering en rekening houdend met het nieuwe
inwonersaantal zou de bijdrage 2023 daarmee uitkomen op een bedrag van € 403.662. Dit is een
verschil van € 21.162 t.o.v 2022. Het tekort wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2022 voor de
jaarschijf 2023 en verder.
Actualisering basispakket
Na een vertraging door de coronacrisis, wordt er verder gewerkt aan de actualisering van het
basispakket. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage. Als
de coronacrisis het toelaat, wordt het geactualiseerde basispakket verwerkt in de begroting van
2023. Tegelijk met de begroting, kan de gemeenteraad dan hun zienswijze daarover geven.
Huisvesting
De GGD HvB is bezig met een herhuisvestingsoperatie waarbij drie regionale vestigingen zijn
geopend en twee vestigingen in 2022 opengaan. Dit leidt tot een jaarlijkse structurele besparing
van ongeveer € 450.000. De definitieve (besparings-)rekening kan opgemaakt worden nadat alle
vijf vestigingen zijn gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens over de inzet van de
vrijkomende middelen. In de begroting 2022 van de GGD HvB staat dat dit besluit naar
verwachting verwerkt wordt in de begroting van 2023. Aangezien niet alle vestigingen even tijdig
gerealiseerd konden worden, is dit doorgeschoven naar de begroting van 2024.
Risico’s:
Het effect van corona op de organisatie is een grote onvoorziene ontwikkeling (geweest). Er blijft
onzekerheid bestaan over het verdere verloop van de coronacrisis. Dit heeft ook invloed op het
werk van de GGD Hart voor Brabant in 2023. De GGD investeert daarom in de
gezondheidsbevordering om mensen weerbaarder te maken. Hierbij past de GGD de ervaringen
toe uit de aanpak van de coronapandemie.
Communicatie:
Het besluit van uw Raad wordt naar het Algemeen Bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve
vaststelling van de Kadernota 2023 kan worden meegewogen.
Uitvoering en evaluatie:
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Voorstel:
1. Instemmen met de kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant.
2. Instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023 aan GGD

Hart voor Brabant ad € 21.162.

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Gelijke kansen op een gezond leven - kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant
2. Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant – aanbiedingsbrief
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