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Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2021 en lste
wijziging programmabegroting 2020 GGD BrabantZuidoost.

Conform afspraak met de vier grote gemeenschappelijke
regelingen

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost.
2. Kennis te nemen van de lste wijziging programmabegroting 2O2o van de
Brabant-Zuidoost en in te stemmen met de bijbehorende zienswijze.
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Onderwerp
Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost en lste wijziging programmabegroting 2O2O GGD

Voorstel

1.
2.

Kennis te nemen van de Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost.
Kennis te nemen van de lste wijziging programmabegroting 2020 van de GGD
Brabant-Zuidoost en in te stemmen met de bijbehorende zienswijze.

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke
Regelingen (vRBZo, GGD, oDZoB en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 21
regiogemeenten afgesproken dat de Kadernota ter informatie wordt aangeboden aan de
raad.

Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een
Kadernota bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de daarop volgende
begroting. In de afgelopen jaren zijn de kadernota's "slechts" opgenomen op de lijst van
ingekomen stukken. Indachtig de wens van de raad om beter te kunnen sturen op de
Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de Kadernota's van onze GR-en nu ter
informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat
Kadernota
De raad informeren en zo in positie brengen om (beter) te kunnen sturen op de GR-en.
lste begrotingswijzig ino 2020 :
De raad informeren en in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen bij de GGD
Brabant-Zuidoost met behulp van bijgevoegde conceptbrief.

Argumenten
1.1. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat toezending van de
Kadernota aan deelnemende gemeenten uiterlijk 37 december (t-2) gebeurt. De
kadernota is op 18 december 2079 door het Algemeen Bestuur van de GGD
Bra ba nt- Zu i d oost va stg este I d.

1.2.

Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de wet
Ge m een sch a p pel ij ke Reg el i ngen.

2.1.

De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen
sturen op GR-en.

2.2.

Door de Kadernota aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de
lijst van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter
sturen op de GR-en.

Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de
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mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat Algemeen
Bestuur.

4.1.

Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt dat raden over
begrotingswijzigingen een zienswijze moeten kunnen indienen.

Kanttekeningen
n.

v.t.

Kosten en dekking
Kadernota
De kadernota 2O2l laat een indexering van de gemeentelijke bijdrage zien van 2,44o/o.
Deze index is berekend conform afspraken met de vier grote gemeenschappelijke
regelingen (MRE/ODZOB/GGD/VRBZO). Daarnaast wordt vanaf 2021 een korting
(gedurende 5 jaren) op de gemeentelijke bijdrage toegepast van € 0,20 per inwoner.
Deze korting vloeit voort uit de afspraken over de noodzakelijke verbetering van de
bedrijfsvoering van de GGD. De formele besluitvorming hierover vindt in het voorjaar
2020 plaats door alle deelnemende gemeenten. Voor Waalre betekent dit een verwachte
gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket voor 2O2I van € 309.604.
(€ 321.538 begroting 2020 cGD met eenmalige bijdrage van € 17.000)
Bij de opstelling van de komende begroting 2O2l zal met het nieuwe bedrag voor 2OZ:rekening gehouden worden.

lste begrotingswijziging
De

2O2Oz

lste begrotingswijziging 2020 betreft eenmalige kosten en inwonerbijdrage voor

verbetering van de bedrijfsvoering van de GGD.
Een onderdeel van de bestuursopdracht die de GGD gaat uitvoeren is de verbetering van
de bedrijfsvoering. Hiervoor dienen eenmalige uitgaven gedaan te worden waarvoor de
stand van de Algemene Reserve niet voldoende is. Voor de dekking van de eenmalige
kosten wordt daarom aan de gemeenten een eenmalige bijdrage van € 1 per inwoner
gevraagd. Vanaf 202I zal de inwonerbijdrage structureel met € 0.20 per inwoner
afnemen. Deze begrotingsmutatie is volledig incidenteel. Voor Waalre is dit een bedrag
van € 17,000. Dit is verwerkt in de lste Turap 2O2O.

Voor de besteding van de eenmalige kosten in 2O20 wordt voor ca. €15O.OOO (tijdelijk)
personeel in dienst genomen en het restant wordt middels materiële vergoedingen
(opleiding en externe deskundigheid) ingezet.

Vanaf 202L zal de inwonerbijdrage structureel met € 0.20 per inwoner afnemen.

Duurzaamheid
n.v.t.

Burgerparticipatie
n.v.t.

Inclusieve samenleving
n.v.t.

Communicatie
n.

v.t.
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Vervolgprocedure en planning
Deze kadernota is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost
De raad neemt er kennis van.

lste begrotingswijziging:
M.b.t. de lste begrotingswijziging programmabegroting 2020 kan de gemeenteraad
o.b'v. artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

.
.
.

Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost.
lste wijziging programmabegroting 2020.
Conceptzienswijze t.a.v. lste wijziging programmabegroting ZO2O.

Bijlagen ter informatie

.
o

Aanbiedingsbrief GGD Brabant-Zuidoost Kadernota 2027 GGD Brabant-Zuidoost.
Raadsinformatiebrief Integrale Jeugdgezondheidszorg en verbetering van de GGD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

secretaris,

drs ,J:W.r.
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