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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking is vormgegeven door
middel van een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regeling wordt
gevraagd hun kaders voor 2015 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld
om te reageren op de te hanteren uitgangspunten voor de begroting 2015. Daarom leggen we u
met dit voorstel de voorjaarsnota 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor
Brabant voor.
Voorgesteld besluit :
1. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de Voorjaarsnota 2015
GGD Hart voor Brabant.
2. Het bestuur van de GGD verzoeken in haar begroting 2015 te komen tot een bezuiniging
van 5% op de inwonersbijdrage waarbij gefundeerd wordt aangegeven hoe deze zal
worden gerealiseerd.
3. De inwonersbijdragen met ingang van 2015 verhogen met €0,19 per inwoner ten behoeve
van de bestrijding van infectieziekten.

Inleiding/probleemstelling:
De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van 28 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. De Voorjaarsnota 2015 geeft in grote lijnen aan hoe de
begroting 2015 eruit gaat zien.
Op 31 januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Hart voor Brabant de
Voorjaarsnota 2015 naar de gemeenten gestuurd. Gemeenten binnen de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Hart voor Brabant kunnen reageren op de Voorjaarsnota die het Algemeen
Bestuur (AB) van de GGD op 10 april 2014 vaststelt. De Voorjaarsnota is de basis voor de
ontwerpbegroting 2015 van de GGD. Het AB van de GGD moet vóór 1 juli 2014 een besluit
nemen hierover. Uw gemeenteraad kan voor die tijd een zienswijze geven op de
ontwerpbegroting 2015.
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Beoogd resultaat:
U heeft in uw vergadering op 26 maart 2014 de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de
Voorjaarsnota. Het Algemeen Bestuur van de GGD zal deze opmerkingen meenemen als ze over
deze Voorjaarnota gaan besluiten. Op deze wijze kan uw raad richting geven aan de inhoudelijke
en financiële koers van de GGD.
Keuzemogelijkheden:
Het alternatief is om de GGD nu geen bezuinigingstaakstelling op te leggen, maar te wachten tot
zij zelf inzichtelijk maken hoe ze efficiënter kunnen gaan werken. Dit is echter te vrijblijvend. Met
dit signaal aan de voorkant en de inmiddels in gang gezette efficiencyslagen zou de GGD binnen
haar begroting inzichtelijk moeten kunnen maken hoe op een verantwoorde manier de
daadwerkelijke efficiencyslagen kunnen worden gemaakt.
Argumenten:
1.1 De Voorjaarsnota past in het ingezette beleid.
De Voorjaarsnota GGD Hart voor Brabant 2015 baseert zich net als in 2014 op drie speerpunten:
- Gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
- Gezonde omgeving: het zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;
- Vitale bevolking: door te investeren in preventie.
Inhoudelijk sluiten deze speerpunten aan bij de beleidsuitgangspunten van het lokaal
gezondheidsbeleid.
De gemeentelijke transities zijn belangrijk voor de GGD. Deze leiden tot andere vragen voor de
GGD. De GGD sluit zich aan bij de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doet de GGD door
vanuit medische deskundigheid aan deze ontwikkelingen een bijdrage te leveren.
2.1. Uitgangspunt is dat we 5% bezuinigen op alle Gemeenschappelijke Regelingen
In juli 2013 heeft de burgemeester van Oss – als coördinerend burgemeester van de
Gemeenschappelijke Regelingen voor de regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost – aan de
GGD een brief gestuurd over de gevolgen van de meicirculaire 2013. Uit de meicirculaire blijkt dat
gemeenten voor een nieuwe bezuinigingsopgave komen te staan. Ook instellingen die voor hun
activiteiten een financiële bijdrage ontvangen van gemeenten ondervinden daarvan de gevolgen.
Dat geldt ook voor bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de GGD.
Uit de septembercirculaire concluderen we dat de bezuinigingstaakstelling voor
Gemeenschappelijke Regelingen 5% bedraagt in 2015 en oploopt tot 9% in 2017. Dit percentage
is gebaseerd op de ontwikkeling van het gemeentefonds. In 2014 was de inwonersbijdrage
gesteld op €13,60. Een bezuiniging van 5% op deze bijdrage resulteert in een inwonersbijdrage
van €12,92. Wanneer alle regio’s hun inwonersbijdragen met 5% naar beneden stellen in 2014
resulteert dit in een bezuiniging van ruim €700.000,-. Het volgende overzicht geeft een indicatie
over het gevolg van deze bezuiniging voor de gemeente Boekel.

Regio
Brabant Noordoost 2014
Brabant Noordoost 2015

Waarvan
Waarvan
Totaal
basispakket
basispakket
Autonome
Inwonersbijdrage
uniform deel
lokale accenten kosten
€ 13,60
€ 11,90
€ 1,59
€ 0,11
€ 13,11
€ 11,50
€ 1,51
€ 0,10

Boekel
Inwoners
2014 € 10.061,00 €
2015 € 10.114,00 €

Waarvan Waarvan lokale
Autonome
Waarvan 0-4
Bijdrage 2014
uniform deel
accenten
kosten
jarigen
285.202,00 € 119.725,90 € 15.997,00 € 1.107,00 € 148.372,00
281.115,54 € 116.311,00 € 15.272,14 € 1.011,40 € 148.521,00

Een indicatie, omdat de basis voor de inwonersaantallen voor het jaar 2015 nog o.b.v. 1
november 2013 is. In de definitieve begroting wordt uitgegaan van de stand per 1/1/2014.
Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het gedeelte 0-4 jarigen niet gebaseerd is op
het aantal inwoners.

Z/016195 AB/012121

2.2. We hebben duidelijkheid nodig over de gevolgen van bezuinigingen
De GGD heeft in 2013 een Stuurgroep GGD-taken ingesteld waarbij is benoemd waar mogelijke
bezuinigingen te vinden zijn. De GGD kan de uitkomsten (zie bijlage) hiervan gebruiken om de
bezuiniging van 5% te prioriteren. Nu is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de doorvoering
hiervan. Het is daarom noodzakelijk dat de GGD de maatschappelijke gevolgen van
bezuinigingen inzichtelijk maakt. Ook vragen we de GGD om te kijken naar mogelijkheden van
efficiencywinst.
3.1 Bijdrage bestrijding infectieziekten
Infectieziekten als MRSA en Q-koorts zijn een voortdurend probleem en een bedreiging voor de
volksgezondheid. Boekel heeft in haar gemeente een grote ‘dierdichtheid’ waardoor een
dergelijke uitbraak grote gevolgen kan hebben. Het is van belang dat de GGD haar
inwonersbijdrage hiervoor verhoogt zodat alle gemeenten een bijdrage leveren aan het
verminderen van de risico’s en het beheersen van de uitbraak van infectieziekten.
Financiële gevolgen en dekking:
Financiën
Het niet doorvoeren van de bezuiniging sluit niet aan op de ontwikkeling in de gemeentebegroting
waarbij via het gemeentefonds in 2015 circa 5% minder middelen beschikbaar zijn. Mocht het
algemeen bestuur van de GR GGD Hart voor Brabant besluiten in te stemmen met de begroting
uit deze voorjaarsnota dan zal er een begrotingswijziging plaats moeten vinden voor 2015.
Risico’s:
2.1. De GGD heeft vanaf 2012 fors bezuinigd
De GGD heeft in 2012 en 2013 1,7 miljoen euro bezuinigd. Daarnaast was er een efficiencywinst
bij de overgang van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 600.000 euro. De effecten hiervan
waren vooral in 2013 voelbaar en leidden tot een strakke financiële sturing, maar ook tot
problemen, zoals:
- achterstanden in gezondheidsonderzoeken (niet in onze regio);
- een slechtere financiële positie en lagere (maar nog wel voldoende) reserves.
Communicatie:
De Voorjaarsnota 2015 is besproken in het DB van de GGD. Het AB van de GGD stelt de
Voorjaarsnota 2015 op 10 april 2014 definitief vast. De zienswijze van de gemeenteraad wordt
naar het AB gestuurd, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de Voorjaarsnota
meegewogen kan worden.
Voorstel:
1. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de Voorjaarsnota 2015
GGD Hart voor Brabant
2. Het bestuur van de GGD verzoeken in haar begroting 2015 te komen tot een bezuiniging
van 5% op de inwonersbijdrage waarbij gefundeerd wordt aangegeven hoe deze zal
worden gerealiseerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic
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P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd :
1. Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant
Bijlagen ter inzage:
2. Aanbiedingsbrief bij de voorjaarsnota
3. Brief van de coördinerend burgemeester over bezuinigingen Gemeenschappelijke
Regelingen
4. Resultaat verkenning GGD-taken
5. Resultaat stuurgroep GGD-taken
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