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Programmabegroting 2018 GGD Brabant-Zuidoost

Geacht College, geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2018 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld
in haar vergadering op 5 juli jl. De meeste gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben op het verzoek van
het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost middels zienswijzen gereageerd op de concept
programmabegroting. Het GGD bestuur ziet, op basis van de ingekomen zienswijzen van gemeenten,
geen aanleiding om de concept begroting aan te passen. De vastgestelde begroting bevat dan ook
geen wijzigingen ten opzichte van de conceptbegroting.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft de wens geuit om een reactie te geven op ingekomen
zienswijzen. Overigens hebben de meeste gemeenteraden ingestemd met de concept
programmabegroting en/of aangegeven geen reden te zien tot het indienen van een zienswijze.
Van .. gemeenten is geen reactie ontvangen. De gemeenten Valkenswaard en Helmond hebben
inhoudelijke opmerkingen op de conceptbegroting ingebracht. De gemeente Laarbeek heeft eerder dit
jaar gereageerd op de Kadernota 2018 van de GGD. Onze reactie daarop is ook in deze brief verwerkt.
Ingekomen zienswijze gemeente Valkenswaard
De Gemeenteraad van Valkenswaard 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
verzoekt Valkenswaard om de vorming van risicoreserves binnen de GR te beëindigen/minimaliseren
en ontstane tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen.
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Reactie GGD bestuur:
Eind 2014 heeft het AB nog nadrukkelijk stilgestaan bij de reservepositie van de GGD en na
zorgvuldige afweging is toen besloten tot het maximeren van de Algemene Reserve op een beperkt
niveau, nl. € 600.000,- voor het programma Publieke Gezondheid en € 1.200.000,- voor het
programma Ambulancezorg. Het Algemeen Bestuur ziet geen aanleiding hier nu van af te wijken.
Dit onderwerp komt overigens binnenkort aan de orde in deel 2 van de Beleidsnotitie kaders P&Cdocumenten van de Werkgroep Kring GS/Controllers van de 4 Gemeenschappelijke Regelingen.
Deze werkgroep ontwikkelt financiële beleidskaders voor de vier Gemeenschappelijke Regelingen die
voor alle 21 gemeenten in de regio werkzaam zijn. Deze notitie zal naar alle waarschijnlijkheid in het
najaar worden aangeboden
Ingekomen zienswijze gemeente Helmond
De gemeente Helmond heeft 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. Helmond blijft
wijzen op belang van het monitoren van de risico’s en deze periodiek onder de aandacht te brengen
van het AB. Tevens meldt Helmond dat het GGD bestuur haar heeft geïnformeerd over de door u
ingezette instrumenten om te voldoen aan de eisen van goed bestuur, spreekt haar dank daarvoor uit.
Deze informatie geeft Helmond geen aanleiding tot nadere vragen. Wel vraagt Helmond het GGD
bestuur continue aandacht voor goed bestuur.
Helmond constateert dat in de kadernota 2018 is aangegeven dat de taken voor de JGZ groeien en dat
de GGD eerst intern gaat kijken of er een efficiencyslag gemaakt kan worden, maar dat hier mogelijk
extra middelen voor nodig zijn. 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.
Reactie GGD bestuur:
Het GGD bestuur monitort de risico’s van de GGD continu aan de hand van managementrapportages.
Wat betreft de Jeugdgezondheidszorg kijken we zowel naar efficiency als taakafbakening. Om inzicht te
krijgen in het aantal onderzoeken Jeugdgezondheidszorg die op indicatie worden gegenereerd en de
inhoud hiervan zal komend schooljaar een nadere definiëring van deze onderzoeken volgen.
We analyseren bijvoorbeeld de onderzoeken op indicatie die voortkomen uit eigen onderzoek JGZ of op
verzoek van derden, vervolgonderzoeken medisch en sociaal emotioneel. Vervolgonderzoeken zullen
zoveel mogelijk worden uitgezet bij de wijkteams. Om vervolgens vanuit wijkteams feedback te vragen
over onze verwijzing/terugkoppeling.
Ingekomen zienswijze van gemeente Laarbeek n.a.v. de Kadernota 2018 van de GGD
De gemeente Laarbeek stemt in met de Kadernota en herkent de ontwikkelingen die daarin zijn
geschetst. De gemeente Laarbeek vraagt aandacht voor drie ontwikkelingen en wil die 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.
- Laarbeek ziet dat veel partijen actief zijn binnen de lokale netwerken 18- (Centrum Jeugd en Gezin)
en ziet 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.
- 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.
Reactie GGD:
We onderschrijven de constatering van de gemeente Laarbeek dat de GGD als een belangrijke partij
gezien kan worden bij het in beeld brengen van de effecten van de transities in het sociale domein.
Binnen de huidige begroting is er ruimte gecreëerd voor lokaal maatwerk binnen de pijler monitoren,
signaleren en adviseren. In 2015 heeft het GGD bestuur stilgestaan bij de kerntaken van de GGD en
heeft toen de 7 pijlers van de GGD vastgesteld en een balans gevonden in de verdeling van middelen
over deze pijlers. Meer ruimte vrijmaken voor de pijler monitoren, signaleren en adviseren binnen de
bestaande begroting zou betekenen dat er geschrapt moet worden in (deel)taken in andere pijlers. Die
mogelijkheid zien wij nu niet. Indien Laarbeek binnen de huidige begroting van de GGD (lees: de
beschikbare lokale maatwerkuren) onvoldoende ruimte ervaart voor monitoring dan is er de
mogelijkheid om extra opdrachten op contractbasis bij de GGD in te kopen.
De GGD zet artsen en verpleegkundigen Jeugdgezondheidszorg in bij opvoedondersteuning. Dat doen
wij vanuit onze kerntaak vroegsignalering en vanuit een sociaal-medisch perspectief. Artsen en
verpleegkundigen JGZ zijn gespecialiseerde krachten en geen opvoedondersteuners. Het gaat om
andere deskundigheden en tarieven kunnen ons inziens dan ook niet vergeleken worden met die van
opvoedondersteuners.
De GGD is momenteel bezig met de vertaling van het landelijke Preventieprogramma Statushouders
naar lokaal niveau. Het lukt ons om de extra inspanningen op het gebied van infectieziektebestrijding
en gezondheidsbevordering op te vangen binnen de huidige begroting. Daarnaast vragen met name de
kinderen van statushouders extra zorg van JGZ. De GGD is momenteel bezig met herijking van het
takenpakket van JGZ. De extra zorg voor kinderen van statushouders wordt daarin meegenomen.
Het voorstel voor herijking van het JGZ takenpakket komt later dit jaar aan de orde in GGD bestuur.
Mocht dat financiële gevolgen hebben, dan zal een separate begrotingswijziging aan gemeenten
worden voorgelegd.

Wij hopen u hiermee duidelijkheid te hebben gegeven over de Programmabegroting 2018 en de reactie
van het Algemeen Bestuur van de GGD op de ingekomen zienswijzen.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,
Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
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