Overzicht reacties gemeenten op de ontwerp begroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
Gemeente

Ingebrachte zienswijze op de ontwerp begroting 2020

Asten

Heeft geen zienswijze ingebracht.

Bergeijk

De raad van Bergeijk maakt zich zorgen over de aanrijtijden van de ambulancezorg en wil het DB
vragen om op de hoogte gehouden te worden over de maatregelen die de GGD treft om deze te
verbeteren.

Best

Bladel

Stemt in met de toegezonden documenten; geen aanleiding voor indienen zienswijze.
De uitkomsten van de bestuursopdracht kunnen mogelijk leiden tot een bijstelling van de
inwonersbijdrage vanaf 2020. Wij behouden ons het recht voor in dat geval alsnog een
zienswijze in te dienen op de dan voorliggende stukken.
Wij hebben geconstateerd dat de aanrijtijden voor A1 spoedritten in de gemeente Bladel de
afgelopen jaren zijn verslechterd. In geval van een A1 spoedrit dient in 95% van de gevallen
de ambulance binnen 15 minuten bij de patiënt aanwezig te zijn. Het percentage A1
spoedritten dat in Bladel binnen 15 min. aanwezig is was in 2017 en 2018 respectievelijk
84,9 % en 84,7 %. Dit is een afwijking van de norm van ruim 10 %. Om de norm van 95 % te
behalen heeft de ambulance in de gemeente Bladel gemiddeld 18 minuten en 46 seconden
nodig.
Lid 3 van art. 7 van de Regeling Tijdelijke Wet ambulancezorg stel: De Regionale
Ambulancevoorziening analyseert periodiek de oorzaken van overschrijding van de 15 min.
responstijd en neemt maatregelen om deze zoveel mogelijk te voorkomen.
In gesprekken die zijn gevoerd tussen de gemeente Bladel en de GGD BZO werd aangegeven
dat een mogelijke oplossing voor Bladel ligt in de uitbreiding van het aantal
burgerhulpverleners.

Reactie GGD op de zienswijzen

In het 3e kwartaal 2019 wordt in het bestuur
van de GGD de voortgang van het
paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg
dat in 2016 is vastgesteld, besproken.
Daarin komen ook de maatregelen aan de
orde die getroffen zijn/worden om de
aanrijtijden te verbeteren.
Zie ook reactie bij Bladel waarin we
aangeven welke maatregelen de afgelopen
jaren reeds genomen zij om de paraatheid en
aanrijtijden van de ambulancezorg te
verbeteren.
Zie verder ook de reacties bij Bladel en
Reusel – De Mierden.
Voor onze reactie m.b.t. de bestuursopdracht
verwijzen we naar onderstaande reacties bij
Cranendonck en Eindhoven.
Zie reactie bij Bergeijk.
Het percentage spoedritten (A1) dat op tijd is
in Bladel, evenals in enkele andere
gemeenten, is inderdaad minder goed dan in
de grote stadskernen als Eindhoven en
Helmond, en mede daardoor dan in de regio
als geheel. Dit is helaas al jaren zo. Schaarse
capaciteit die over de gehele regio ZuidoostBrabant moet worden ingezet blijft een van
de hoofdoorzaken.

In Bladel zijn reeds meer dan gemiddeld burgerhulpverleners geregistreerd (16 per 1000
inwoners in gem. Bladel t.o.v. 13,8 per 1000 inwoners gemiddeld in de regio ZOB).
Burgerhulpverleners bieden kansen in geval van reanimatie (49 oproepen in 2018). In totaal
gaat het in Bladel echter om 569 A! spoedritten in 2018. In een ruime meerderheid van de
incidenten kan dus geen aanspraak gemaakt worden op burgerhulpverleners. Wij hebben
continu aandacht voor het aantal AED’s en burgerhulpverleners in onze gemeente, maar deze
behoren volgens ons niet tot een van de mogelijke maatregelen.
Wij zouden het bestuur van de GGD willen vragen welke maatregelen er het afgelopen jaar
concreet zijn genomen om de aanrijtijden in Bladel te verbeteren en welke maatregelen dit jaar
nog getroffen gaan worden om de aanrijtijden van de A1 spoedritten te verbeteren.

Als RAV worden wij daarbij gefinancierd en
afgerekend door de zorgverzekeraars op
basis van een zo optimaal mogelijke
prestatie in de gehele regio. Het toewijzen
van ‘dedicated’ ambulancecapaciteit aan
individuele gemeenten is vanuit die optiek
dan ook niet mogelijk. Bovendien is het
vinden van voldoende gekwalificeerd
personeel al jaren een knelpunt. Dit is in de
ambulancezorg overigens een landelijke
uitdaging.
Door extra wervingsinspanningen,
samenwerking met ketenpartners (o.a.
ziekenhuizen) en waar mogelijk inzet van
flexibele capaciteit (inhuur) proberen we
onze totale paraatheid te vergroten.
Inmiddels lukt dit ten dele, maar helaas nog
onvoldoende, hoewel het % A1 op tijd in de
gemeente Bladel in de eerste helft van 2019
met 90,2% wel duidelijk is gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast
proberen we met behulp van verstandige
spreiding wanneer mogelijk een ‘vrije’ auto
aan de randen van onze regio te
positioneren, om ook de gemeenten buiten
de grote kernen op tijd te bereiken, maar in
geval van drukte blijkt dat bij de huidige
schaarse capaciteit dus niet altijd mogelijk.
Om de schaarse capaciteit zoveel mogelijk te
ontlasten om inzetbaar te zijn voor
spoedritten, hebben we bovendien de
capaciteit ten behoeve van het gepland
vervoer (zorgambulance) vergroot.
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Tenslotte zullen we in de tweede helft van
2019 met de Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden West
Noord nieuwe afspraken maken over de
zogenaamde ‘burenhulp’.
Ook de RAV Brabant Midden West Noord rijdt
immers indien blijkt dat in die regio een vrije
ambulance dichterbij is in voorkomende
gevallen.

Cranendonck

De afgelopen jaren worden alle deelnemende gemeenten geconfronteerd met toenemende
kosten/bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (alwaar deelname geen vrije keuze is,
omdat het hier om een wettelijke verplichting gaat) en kost het gaandeweg steeds meer
moeite om de eigen gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.
In de meerjarenbegroting wordt de gemeenteraad van Cranendonck geconfronteerd met een
stijging van de gemeentelijke bijdrage die (aanzienlijk) uitgaat boven het niveau van
inflatiecorrectie. De gemeenteraad wil deze stijging incidenteel voor een jaar toestaan. Tevens
roept de gemeenteraad het Algemeen Bestuur op om het Dagelijks Bestuur de opdracht te
geven tot een kritisch onderzoek waar besparingen op de kosten mogelijk zijn. Dat zou kunnen
door verdere verbetering van de eigen efficiency, door verdergaande vormen van
samenwerking of door een versobering van het dienstverleningsniveau. De uitkomsten van dit
onderzoek zouden betrokken moeten worden bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting
2021 e.v.
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Het is mooi om te constateren dat het aantal
burgerhulpverleners dat in staat en bereid is
om te helpen bij reanimatie en het aantal
beschikbare AED’s in Bladel relatief groot is.
U stelt terecht dat deze hulpverleners, bij de
meeste gevallen waar spoedeisend hulp
nodig is, niet kunnen worden ingezet omdat
hartstilstanden slechts een klein deel van de
spoedgevallen betreft.
Het bestuur van de GGD ziet vooralsnog
geen aanleiding om af te wijken van de
kaders die afgesproken zijn met de vier
gemeenschappelijk regelingen m.b.t.
indexering. Buiten deze indexering is in onze
meerjarenbegroting ook geen sprake van
toenemende kosten van de GGD, behoudens
bij eventuele wijziging in het takenpakket
(bijv. de wijzigingen in het Rijksvaccinatie
Programma).
Op dit moment worden binnen de GGD in het
kader van de bestuursopdracht maatregelen
genomen om de efficiency binnen de GGD te
vergroten en de financiële positie van de
GGD te versterken.

In september ontvangen de 21 deelnemende
gemeenten een collegevoorstel over de
uitwerking van de bestuursopdracht.
Deurne

Heeft geen zienswijze ingebracht.

Eersel

Aan het AB van de GGD wil de Raad kenbaar maken dat we ons zorgen maken over de
aanrijtijden in de Kempengemeenten en dat we graag willen weten welke maatregelen de GGD
dit jaar gaat nemen om deze te verbeteren.
U geeft aan dat het tekort rondom CAO Ambulancezorg aan de Algemene reserve
Ambulancezorg kan worden onttrokken. U geeft tevens aan dat u hierin een minimaal risico
ziet. Desalniettemin verzoekt de raad u om in dit kader de vinger aan de pols te houden en de
gemeenten tijdig en met regelmaat te informeren over de hoogte van de reserve. De stand van
de algemene reserve PG balanceert op basis van de huidige bekende cijfers van de begroting
op de minimumgrens van € 600.000. Gezien de bestuursopdracht en de daaruit voortvloeiende
ongedekte kosten en daarnaast nog een aantal onzekerheden staat ook onze reserve onder
druk. Ook hierin verzoekt de raad u om de hoogte van de reserve goed te monitoren, aan te
geven wat uw tijdspad is van de aanvulling van de reserve en aan te geven wat de kosten (en
opbrengsten) zullen zijn ten gevolge van de uitvoering van uw bestuursopdracht.

Eindhoven

Wij vragen alle Gemeenschappelijke Regelingen waaraan wij deelnemen een efficiencyslag te
maken. Met deze zienswijze doen wij dus ook op u een stevig beroep uw organisatiekosten te
beperken. Wij hebben in lijn met dit standpunt - bij de behandeling van deze zienswijze in onze
raad - ons college gevraagd dit onderdeel van de zienswijze continu actief in te brengen en te
bewaken in de betreffende gremia binnen de GR-en”.
Met inachtneming van bovenstaande kanttekeningen gaan wij derhalve akkoord met de
begrotingswijziging 2019 en met uw concept programmabegroting 2020.

Zie reacties bij Bergeijk, Bladel en Reusel –
De Mierden.
In de begroting 2020 wordt géén tekort
m.b.t. Ambulancezorg gepresenteerd.
Ambtelijke navraag maakte duidelijk dat
deze constatering uit een AB-voorstel over
een potentieel cao-effect op de begroting
2019 voort komt. Laat onverlet dat we uw
zorgen m.b.t. de algemene reserve delen.
Zie verder de reactie bij Cranendonck wat
betreft de bestuursopdracht om de GGD
financieel gezonder en wendbaarder te
maken.
De uitwerking van de bestuursopdracht die u
in september ontvangt bevat ook
maatregelen om de algemene reserve PG in
een meerjarenperspectief op een hoger
niveau te tillen en geeft inzicht in de
eenmalige kosten die nodig zijn om de
bestuursopdracht uit te voeren en de
structurele kostenbesparingen vanaf 2021.
Het GGD bestuur monitort de stand van de
algemene reserve PG actief en regelmatig.
Gemeenten worden jaarlijks via de
jaarstukken op de hoogte gesteld van de
hoogte van de algemene reserves van de
GGD.
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Gemert-Bakel

De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen bij de ontwerpbegroting 2020.

Geldrop-Mierlo

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien
de exploitatie omzet, beperkt. Eerder heeft u aangegeven dat het weerstandsvermogen niet tot
het benodigde bedrag aangevuld hoefde te worden, omdat voor de afdekking van de risico’s de
deelnemende gemeenten toch al garant staan.
De gemeenteraad van Geldrop- Mierlo doet een beroep op u om de stand van de algemene
reserve structureel te blijven volgen en gemeenten hierover tijdig te informeren. Daarnaast
roept onze gemeenteraad u op om nu al besluiten tot aanvulling van de interne bepalingen
voor te bereiden.
Vanwege de regelmatig tussentijdse bijstellingen van de begroting van de GGD BZO de
afgelopen jaren verzoeken wij de GGD in de toekomst zorgvuldig en reëel te begroten, te meer
daar een aantal van de bijstellingen in het verleden reeds ten tijden van het proces van
opstellen van de primaire begroting bekend zouden moeten zijn geweest.
Ook verzoeken wij de GGD om de komende tijd, gezien de belangrijke ontwikkelingen ten
aanzien van de bestuursopdracht en daarbij behorende deelopdrachten, de raden tijdig en
volledig te informeren omtrent de status en de financiële uitwerkingen van de opdrachten.
In uw conceptprogrammabegroting heeft u te kennen gegeven dat u een tekort heeft op het
programma Ambulancezorg. U geeft aan dit tekort te kunnen onttrekken aan de Algemene
reserve Ambulancezorg en dat u hier minimaal risico in ziet. Ook geeft u aan dat de Algemene
Reserve PG zich op de minimumgrens van € 600.000 bevindt. Dit betekent dat evt. financiële
tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Wij
willen u daarom wijzen op het belang van het monitoren van de risico’s en u verzoeken deze
periodiek onder de aandacht te brengen van het Algemeen Bestuur. U heeft eveneens van het
AB een bestuursopdracht gekregen om de GGD financieel gezond en wendbaar te maken. Wij
willen u succes wensen met de uitvoering van de bestuursopdracht en kijken uit naar de
resultaten die dit gaat opleveren.

Heeze-Leende

Helmond

Laarbeek

Met inachtneming van bovenstaande annotaties stemt de gemeenteraad in met uw concept
programmabegroting 2020.
De stand van de algemene reserve balanceert op basis van de huidige bekende cijfers van de
begroting op een minimumgrens van € 600.000. Gezien de bestuursopdracht en de daaruit
voortvloeiende ongedekte kosten en daarnaast nog een aantal onzekerheden staat deze ook
onder druk. Wij verzoeken u derhalve om de hoogte van de reserve goed te monitoren. Tevens
verzoeken wij u aan te geven wat het tijdspad is van de aanvulling van de reserve en wat de
kosten (en opbrengsten) zullen zijn t.g.v. de uitvoering van de bestuursopdracht die
uiteindelijk zouden moeten leiden tot een aanvulling van de algemene reserves binnen de
respectievelijke bandbreedtes.
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Zie reactie bij Cranendonck en Eindhoven.

Zie reactie bij Cranendonck en Eindhoven

Zie reactie bij Cranendonck en Eindhoven

Zie reactie bij Cranendonck en Eindhoven

Nuenen

Als raad zullen wij de ontwikkelingen omtrent de bestuursopdracht, en met name binnen de
bestuursopdracht, kritisch volgen. Aangezien het financiële kader een doorvertaling is van
eerder gemaakte afspraken, hebben wij daar verder geen opmerkingen over. Wij verzoeken u
deze zienswijze conform art. 35 lid 3 Wet GR aan de aan de conceptbegroting toe te voegen
voordat u deze aan het AB aanbiedt.
Heeft geen zienswijze ingebracht

Oirschot

Heeft geen zienswijze ingebracht

Reusel-De Mierden

We vinden de aanrijtijden van de ambulances in onze gemeenten nog steeds onacceptabel en
maken ons hierover nog steeds ernstige zorgen.
We vragen u dan ook om in beeld te brengen welke maatregelen u specifiek voor onze
gemeente gaat nemen om de aanrijtijden in onze gemeente te verbeteren. Wilt u ook
inzichtelijk maken in hoeveel gevallen in onze gemeente een ambulance uit de regio
Hilvarenbeek wordt ingezet en wat dit voor effect heeft op de cijfers? Verder zien we graag een
tussentijdse evaluatie van het Spreidings- en Dekkingsplan voor ambulances.

Het % A1 op tijd is in Reusel-De Mierden
evenals in enkele andere (vaak grens)
gemeenten inderdaad minder goed dan in de
grote stadskernen als Eindhoven en
Helmond, en mede daardoor dan in de regio
als geheel. Dit is helaas al jaren zo. Schaarse
capaciteit die over de gehele regio Zuid Oost
Brabant moet worden ingezet blijft een van
de hoofdoorzaken. Als RAV worden wij
daarbij gefinancierd en afgerekend door de
zorgverzekeraars op basis van een zo
optimaal mogelijke prestatie in de gehele
regio. Het toewijzen van dedicated
ambulancecapaciteit aan individuele
gemeenten is vanuit die optiek dan ook niet
mogelijk. Bovendien het vinden van
voldoende gekwalificeerd personeel al jaren
een knelpunt. Dit is in de ambulancezorg
overigens een landelijke uitdaging.
Door extra wervingsinspanningen,
samenwerking met ketenpartners (o.a.
ziekenhuizen) en waar mogelijk inzet van
flexibele capaciteit (inhuur) proberen we
onze paraatheid te vergroten. Inmiddels lukt
dit ten dele, maar helaas nog onvoldoende,
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hoewel het % A1 op tijd in de gemeente
Reusel-De Mierden in de eerste helft van
2019 met 77% wel enigszins is gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren (maar helaas
nog te laag). Daarnaast proberen we met
behulp van verstandige spreiding wanneer
mogelijk een ‘vrije’ auto aan de randen van
onze regio te positioneren, om ook de
randgemeenten op tijd te bereiken, maar in
geval van drukte blijkt dat bij de huidige
schaarse capaciteit dus niet altijd mogelijk.
Om de capaciteit zoveel mogelijk te ontlasten
om inzetbaar te zijn voor spoedritten,
hebben we bovendien de capaciteit ten
behoeve van het gepland vervoer vergroot.
Tenslotte zullen we in de tweede helft van
2019 met de Regionale.
Ambulancevoorziening Brabant Midden West
Noord nieuwe afspraken maken over de
zogenaamde ‘burenhulp’. Ook de RAV
Brabant Midden West Noord rijdt immers
indien blijkt dat in die regio een vrije
ambulance dichterbij is in voorkomende
gevallen vanuit omgeving Hilvarenbeek naar
Reusel-De Mierden (in 2018 21 maal = ca
10% van de ritten).
Het is nu te vroeg om het paraatheid en
spreidingsplan te evalueren omdat dit plan
nog niet is afgerond. In het 3e kwartaal 2019
wordt in het bestuur van de GGD de
voortgang van het paraatheid- en
spreidingsplan ambulancezorg, besproken.
Daarin komen ook de maatregelen aan de
orde die getroffen zijn/worden om de
aanrijtijden te verbeteren.
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Someren

Son en Breugel
Veldhoven

Wij verzoeken het AB om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020.
Wel verzoeken wij u af te zien van de voorgestelde indexering/prijscompensatie. Dit i.v.m.
onze financiële toekomstige situatie waarvoor wij deze maatregel gemeente breed zullen
implementeren.
Heeft geen zienswijze ingebracht

Zie reactie bij Cranendonck.

Binnen de 4 begrotingen van de regionale gemeenschappelijke regelingen zien wij dubbelingen
als het gaat om activiteiten die samenhangen met de omgevingswet, transitie landelijk gebied,
criminaliteit en energietransitie. Wij waarderen een integrale aanpak en het opzoeken van
elkaars krachten als het gaat om deze onderwerpen. Het mag niet zo zijn dat deze
verdergaande integratie ten koste gaat van programmatische regie in afstemming met de
deelnemende partijen. Belangrijk is dat overlap en dubbeling wordt voorkomen en dat de
financiële bijdrage aan de regelingen zuiver blijft.
Tot onze tevredenheid zien wij dat de GGD bezig is met de bestuursopdracht om de GGD
structureel financieel gezond en weerbaar te maken. Wij wensen u succes toe met de
uitwerking van deze opdracht en zien uit naar de resultaten ervan.

Elke gemeenschappelijke regelingen heeft
specifieke expertise die toegevoegde waarde
heeft voor het bereiken van de ambities die
de gemeenten hebben gesteld op de
betreffende terreinen. De GGD heeft
specifieke expertise op het terrein van
gezondheidsbescherming en
gezondheidsbevordering in relatie tot de
fysieke omgeving. De GGD streeft ernaar om
haar activiteiten en adviezen in het kader de
omgevingswet af te stemmen met de
Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en
Metropoolregio. Het is vanuit de GGD
geenszins de bedoeling om activiteiten van
de andere gemeenschappelijk regelingen te
overlappen.
Wat betreft de bestuursopdracht verwijzen
we naar de reacties bij Cranendonck en
Eindhoven.

Valkenswaard
Waalre

Heeft kennis genomen van de concept programma begroting 2020 en ziet geen aanleiding om
inhoudelijke opmerkingen te maken.
Heeft kennis genomen van de concept programmabegroting 2020; geen aanvullende
opmerkingen.
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