Overzicht zienswijze gemeenten op conceptbegroting 2017
Gemeente

Conceptbegroting 2018

Asten

(nog) geen reactie

Geldrop-Mierlo
Oirschot
Son en Breugel
Bergeijk

Geen zienswijze

Bladel
Deurne
Eersel
Nuenen
Reusel-de Mierden
Veldhoven*
Best

Instemming

Cranendonck
Eindhoven
Gemert-Bakel
Heeze-Leende*
Someren
Waalre
Helmond

Kennis genomen van de risico’s die evenals
voorgaande jaren hoger zijn gekwantificeerd dan de
per 1 januari 2018 verwachte hoogte van de
algemene reserves. Blijven wijzen op belang van
het monitoren van de risico’s en deze periodiek
onder de aandacht te brengen van het AB. U heeft
ons geïnformeerd over de door u ingezette
instrumenten om te voldoen aan de eisen van goed
bestuur, waarvoor dank. Deze informatie geeft ons
geen aanleiding tot nadere vragen. Wel vragen wij
uw bestuur continue aandacht voor goed bestuur.
In de kadernota 2018 heeft u aangegeven dat de
taken voor de JGZ groeien. U gaat eerst intern
kijken of er een efficiencyslag gemaakt kan worden,
maar geeft aan dat hier mogelijk extra middelen
voor nodig zijn.

Voorstel reactie DB

Wij willen u vragen om naast de efficiencyslag ook
te kijken naar een goede taakafbakening naar de
gezins- en
jongerencoaches/opvoedingsondersteuners/
generalisten die elke stad/dorp heeft.
Laarbeek

Wij hebben kennis genomen van de Kadernota 2018
van de GGD Brabant-Zuidoost. Wij stemmen in met
de kaders en herkennen de ontwikkelingen die u
schets ook in Laarbeek. Daarnaast zou de gemeente
Laarbeek aandacht willen vragen voortwee
ontwikkelingen, die wij graag vertaald zien naar de
begroting:
- Gemeenten, waaronder ook Laarbeek,
experimenteren sinds de decentralisatie binnen
het sociaal domein. Er worden nieuwe zaken
(meer preventie, nieuwe werkwijzen, nieuwe
vormen van samenwerking) uitgeprobeerd. Het is
daarbij van belang om aan te kunnen tonen dat
nieuwe zaken het verwachte effect hebben.
Daarvoor is de GGD een belangrijke partij.
Daarom zou het wenselijk zijn dat er binnen het
basispakket meer ruimte wordt gecreëerd voor
de pijler monitoren, signaleren en adviseren,
zodat gemeenten meer uren en expertise op dit
onderdeel tot hun beschikking hebben.
- Wij zien dat veel partijen actief zijn binnen de
lokale netwerken 18- (Centrum Jeugd en Gezin).
Wij zien dat de opvoedondersteuners van de GGD
daarin relatief gezien vaker ingezet worden op
eenvoudige casuïstiek, maar dat de GGD in
verhouding wel een hoog tarief rekent voor haar
opvoedondersteuners. Aan de GGD het verzoek
om te bekijken of er voor de
opvoedondersteuners een meer concurrerend
tarief kan worden doorberekend en te vertalen
naar de begroting.
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Daarnaast zouden wij zo snel mogelijk inzicht willen
hebben op wat de extra inspanningen voor
statushouders inhoudelijk en financieel gaan
betekenen. Vooral omdat hier vanuit het Rijk geen
dekkingspost tegenover staat.
Aangezien het financiële kader een doorvertaling is
van eerder gemaakte afspraken, hebben wij daar
geen opmerkingen over. Graag vernemen wij van u
hoe u gehoor heeft gegeven aan onze verzoeken.
Valkenswaard

Heeft kennis genomen van de concept
programmabegroting.
Gemeenteraad heeft geconstateerd dat zowel de
GGD als de gemeente Valkenswaard een
reservering (algemene reserve) heeft getroffen om
risico’s af te dekken die zich zouden kunnen
voordoen bij de GGD. Zij veronderstelt dat de
dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk)
meest efficiënte wijze is om deze risico’s af te
dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de
risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom
verzoeken zij de vorming van risicoreserves binnen
de GR te beëindigen/minimaliseren en ontstane
tekorten op basis van begrotingswijziging op te
lossen.

*
Heeze-Leende: De aangepaste bedragen voor 2019 t/m 2021 zullen worden verwerkt in de begroting
Heeze-Leende 2018-2021.
Veldhoven: Waarderen de aanpak om met 4 gemeenschappelijke regelingen op hetzelfde tijdstip de
conceptbegroting aan te bieden.
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