Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Sociaal Domein
Wethouder R.W.M. Böhmer
411/2020

Aan de Raad.
Onderwerp
Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant;
Advies
1.
Positieve zienswijze te geven op de begroting 2021 van GGD Hart voor Brabant.
Inleiding
De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in
Brabant-Noord en Midden-Brabant. 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 zogenaamd
‘basispakket’. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per
inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van
het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten voor bijvoorbeeld
gezondheidsbevordering die door de gemeenten zelf worden ingevuld. Als een gemeente naast
dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.
Eerder dit jaar ontving u de kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant met inhoudelijke en
financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is een vervolgstap op de
kadernota. Uw raad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting
2021.
Beoogd effect
Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van de
gemeente Landerd. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle
inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan
de gemeentelijke doelen binnen het sociaal domein: zelfredzaamheid, participatie en veilig
opgroeien.
Gemeenten die deelnemen aan de GR kunnen hun zienswijzen geven en daarmee richting
geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD. Het Algemeen Bestuur neemt de
opmerkingen mee in de vergadering van 9 juli 2020. Voor de gemeente Landerd betekent dit
dat de eventuele zienswijzen van uw raad kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020 wordt de begroting 2021
vastgesteld.
Zienswijze kadernota 2021
Uw raad heeft een zienswijze ingediend op de kadernota 2021 van de GGD HvB. Normaliter
wordt de vastgestelde kadernota als bijlage bij de begroting aangeboden. In verband met het
coronavirus heeft het Algemeen Bestuur van de GGD HvB niet bij elkaar kunnen komen om de
kadernota 2021 vast te stellen. De GGD HvB heeft in een memo de ingediende zienswijzen
behandeld:

Zienswijze van uw raad: “Wij constateren een belangrijke bestaande en in de toekomst alleen
maar toenemende noodzaak om adequaat om te gaan met de vergrijzing. ln het nieuwe
basispakket van de GGD zullen ons inziens instrumenten opgenomen moeten worden die
bijdragen aan een ouderenzorg die investeert in het vermogen van mensen om te leven zoals
voor henzelf, gegeven hun mogelijkheden passend is. Niet alleen op individueel vlak, maar ook
op het niveau van de gemeenschap ( buurt, dorp). lmmers om zelf als oudere zo lang en zo
veel mogelijk de regie te kunnen voeren zal ondersteuning door de gemeenschap (dorp, buurt),
vrijwilligers, familie nodig zijn. Daarnaast verwachten we, gegeven de (grond)wettelijke
verantwoordelijkheid van gemeenten voor gezondheid en welzijn van haar inwoners en de
daaruit voortvloeiende rol, dat de GGD als beleidsadviseur gemeenten kan adviseren hoe
adequate zorg voor ouderen in de toekomst te realiseren.”
Reactie GGD HvB: “U stelt dat de inzet voor de (oudere) volwassene onderbelicht blijft in de
kadernota. U geeft aan dat in het basispakket van de GGD instrumenten opgenomen moeten
worden die bijdragen aan een ouderenzorg die investeert in het vermogen van mensen om te
leven zoals voor henzelf, gegeven hun mogelijkheden, passend is. Daarnaast verwacht u,
gegeven de (grond)wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten voor gezondheid en welzijn
van haar inwoners en de daaruit voortvloeiende rol, dat de GGD als beleidsadviseur gemeenten
kan adviseren hoe adequate zorg voor ouderen in de toekomst te realiseren. In paragraaf 1.7
werken wij een levensloopbrede benadering uit, gericht op de kwetsbare situaties en momenten
waarin een mens zich kan begeven. Hierin krijgt ook de mogelijke inzet van de GGD voor de
oudere volwassene een plek. De adviesrol die u vraagt past in de reguliere inzet van de GGD
op het taakveld Gezondheidsbevordering en leefstijl.”
Argumenten
1.1 Gemeenschappelijke regeling
Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen over de begroting 2021
naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting 2021 en
biedt deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.
1.2 De begroting 2021 past binnen het gezondheidsbeleid van de gemeenten
In de kadernota 2021 van de GGD werden al onderwerpen aangestipt zoals Positieve
Gezondheid, preventie, gezonde leefomgeving en inzicht, de actualisering van het basispakket
en de problemen op de arbeidsmarkt. Deze onderwerpen en de zienswijzen van de gemeenten
op de kadernota zijn verwerkt in de begroting. (De kadernota is ter informatie als bijlage
bijgevoegd).
De vernieuwingsactiviteiten, welke voort komen uit wettelijke verplichtingen, en de
(programmatische) vernieuwing zijn de beleidsmatige programma’s zoals geschetst in de
kadernota. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente Landerd, waarbij positieve gezondheid,
werken vanuit eigen kracht, preventie en integraal werken voorop staan.
1.3 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2021 is een uitwerking van de
ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2021 van de GGD.
In de begroting 2021 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 en hoe zij gaan meten of die ambities behaald worden.
Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2021 bepaalde richting. Bij het raadsbesluit
van 5 maart 2020 is ingestemd met de kadernota 2021 van de GGD HvB.

Kanttekeningen
1.1 De risico’s van Covid-19 / Coronavirus zijn (nog) onduidelijk
Door het Coronavirus komen we in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact niet
duidelijk zijn. Dit geldt ook voor de GGD HvB en ka leiden tot mutaties in de begroting 2021. In
de begroting klinkt voldoende realiteitszin door ten aanzien van de Coronacrisis.
Alles in de bedrijfsvoering van de GGD is erop gericht om zo min mogelijk uit de pas te lopen.
Financiën
De gemeentelijke bijdrage 2021 wordt verhoogd met een indexering van 2,65% (loon- en
prijscompensatie). Deze indexering valt iets lager uit dan de indexering die opgenomen is in de
kadernota 2021 (2,73%). Er is sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal
inwoners (+ 77) tot 15.730 inwoners in Landerd. Dit samen betekent voor de gemeente Landerd
een totaalbedrag van € 536.236.
In de 1e Burap 2020 is de raming voor de begroting GGD 2021 verhoogd naar € 534.080. Het
verschil van € 2.156 wordt in de conceptbegroting gemeente Landerd 2021 meegenomen.
Afstemming gemeente Uden
De gemeente Uden is ook onderdeel van deze Gemeenschappelijke Regeling. Er heeft
afstemming met de gemeente Uden plaatsgevonden.
Communicatie
De begroting 2021 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant. Het
algemeen bestuur stelt de begroting 2021 op 9 juli definitief vast. Uw zienswijze wordt naar het
algemeen bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2021
wordt meegewogen..
Uitvoering
Na behandeling van uw raad zal de GGD Hart voor Brabant schriftelijk op de hoogte worden
gebracht over de zienswijze op de begroting 2021; ook zij zijn voornemens een positieve
zienswijze in te dienen.
Bijlage(n)
1. Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant
2. Aanbiedingsbrief begroting 2021 GGD Hart voor Brabant.
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Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale
ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.

