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Programmabegroting 2020 en 2" begrot¡ngswijziging 2019

Geacht College en geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2020 aan van de GGD Brabant-Zuidoost, zoals deze is
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD in haar vergadering op 3 juli jl.
Diverse gemeenteraden hebben in mei/juni hun zienswijzen ingebracht op de concept

programmabegroting. Het Algemeen Bestuur heeft de ingekomen zienswijzen meegenomen in haar
besluitvorming. In de bijlage treft u de ingebrachte zienswijzen aan en onze reactie daarop.
Bij de ingebrachte zienswijzen vragen diverse gemeenteraden aandacht voor de volgende punten:
Zoroen over de aanriitiiden van Ambulances
De raden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden maken zich zorgen over de aanrijtijden

van de ambulances. Zij vragen om maatregelen te nemen om deze aanrijtijden te verbeteren.
Reactie bestuur GGD; in 2016 is het paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg door de toenmalige

besturen van GGD en Veiligheidsregio vastgesteld, Het plan, dat oorspronkelijk een looptijd had t/m

20t9,voorziet in her-allocatie van enkele ambulanceposten en in de uitbreiding van het aantal
ambulances en ambulancepersoneel. Het plan is nog niet afgerond, enkele standplaatswijzigingen

zullen pas in de loop van 2020 kunnen worden gerealiseerd. 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 en (gaan) worden om de aanrijtijden

te verbeteren. Wij zullen u hierover verder informeren nadat de voortgang in het Algemeen Bestuur
van de GGD is besproken. Het percentage spoedritten (41) dat op tijd is in met name de
grensgemeenten is inderdaad minder goed dan in de grote stadskernen als Eindhoven en Helmond, en
mede daardoordan in de regio als geheel. Dit is helaas al jaren zo.
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Brabsnt-Zu idsoçt
Schaarse capaciteit die over de gehele regio Zuidoost-Brabant moet worden ingezet blijft een van de
hoofdoorzaken. Ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars en we worden afgerekend

op basis van een zo optimaal mogelijke prestatie in de gehele regio. Het toewijzen van dedicated
ambulancecapaciteit aan individuele gemeenten is vanuit die optiek 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 paraatheid te vergroten. Inmiddels

lukt dit ten dele, maar helaas nog onvoldoende. Uiteraard blijven we ons inspannen om de paraatheid
op orde te brengen en een optimale spreiding van ambulances te realiseren.

Zorqen over de aloemene reserves van de GGD
De raden van Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond en Laarbeek zetten kanttekeningen bij de hoogte

van de algemene reserve van de GGD en verzoeken het GGD bestuur om risico's en de stand van de
algemene reserve goed te monitoren en gemeenten daarover te informeren. Ook verwijzen zij in dit
verband naar de bestuursopdracht die aan de GGD is gegeven.
Reactie GGD bestuur: wij zijn ons bewust van de kwetsbare financiële positie van de GGD.
Die kwetsbaarheid betreft zowel de reguliere exploitatie als de algemene reservepositie van de GGD.
De begroting van de GGD bevat een risicoparagraaf en wij monitoren financiële risico's regelmatig (via
de 4 maandelijkse bestuursrapportages). Ons ¡nziens is het nodig om de algemene reserve van de
GGD op termijn op te hogen om toekomstige risico's

te kunnen afdekken. Zoals u weet is in 2018 aan

de GGD een bestuursopdracht verstrekt met als doel om de GGD wendbaarder en financieel gezond te

maken. Inmiddels is de bestuursopdracht uitgewerkt en ligt er een plan om de bedrijfsvoering van de
GGD te verbeteren, de financiële basis van de GGD te versterken en het takenpakket van de GGD uit

te breiden (waardoor kwetsbaarheid vermindert), Het plan bevat onder andere een stapsgewijze
ophoging van de algemene reserve vanaf 2021.
Het Algemeen Bestuur neemt op 28 augustus a.s. een finaal besluit over dit plan en in september komt

er een concreet voorstel naar de 21 colleges.
Kanttekeningen ten aanzien van kostenontwikkeling bii de GGD
Diverse raden zetten kanttekeningen bij de kostenontw¡kkeling van de GGD en verzoeken het GGD

bestuur af te zien van indexering (Someren), kritisch te kijken naar kosten (Cranendonck), realistisch

te begroten (Heeze-Leende) of een efficiencyslag door te voeren met name in de organisatiekosten
(Eindhoven).
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React¡e bestuur GGD: voomoemde uitwerking van de bestuursopdracht bevat onder andere voorstellen

om efficiencyvoordelen te behalen in de bedrijfsvoeríng van de GGD en geeft inzicht in de eenmalige
kosten die nodig zijn om de bestuursopdracht u¡t te voeren en de structurele kostenbesparingen vanaf

2021 te realiseren. In september komt er een concreet voorstel richting uw college. Het GGD bestuur
acht het nu niet opportuun om afte zien van ¡ndexering van de inwonersbijdrage 2020.
Afstemming van activiteiten door gemeenschaooeliike regelingen
De raad van Veldhoven ziet overlap ¡n de begrotingen van de vier gemeenschappelijke regelingen in

onze regio (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Metropoolregio en GGD) wat betreft activiteiten op het

terrein van de omgevingswet, energietransitie en transitie landellJk gebled en verzoekt dubbelingen te
voorkomen via afstemming.
Reactie bestuur GGD: elke gemeenschappelijke regeling 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 terre¡n van gezondheidsbescherming en
gezondheidsbevordering in relatie tot de fysieke omgeving. De GGD streeft ernaar om haar activiteilen
en adviezen op voornoernde beleidsterreinen 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. Later d¡t jaar komt er een businesscase in het bestuur

van de GGD aan de orde over de rol van de GGD op het terreln van de omgevingswet, Wij zullen u
daarna hierover informeren.
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Begrotingswijzioing 20 19

Tevens delen wij u mee dat het Algemeen Bestuur de 2e begrotingswijziging 2019 heeft vastgesteld in
haar vergadering op 3 juli

jl.

Het betreft hier de begrotingswljziging in verband met de decentralisatie

en uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma per 1.1.2019. Ook hierop zijn zienswijzen ingebracht

door gemeenten (zie overzicht). Deze zienswijzen duiden op draagvlak voor deze begrotingswijziging.
De GGD is momenteel bezig met het opstellen van een regionaal voorl¡chtingsplan (binnen het

beschikbare budget) om de vaccinatiegraad in onze regio op peil te houden. Eind 2019 zullen wij u

daarover informeren.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

û/ú,
M.

Dongen-Lamers

J. Briels

Voorzitter

Secretaris
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