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Aan de raad
Inleiding
Op 15 maart 2017 is door de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) de conceptprogrammabegroting 2018 aangeboden. Op deze concept-Programmabegroting is de
zogenaamde zienswijze procedure, conform art. 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen,
van toepassing.
Als opmaat voor de concept-Programmabegroting heeft het algemeen bestuur van de GGD de
Kadernota 2018 opgesteld. Deze Kadernota is ter kennisname aan uw raad aangeboden en
toegelicht in de commissies Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 23-2-2017 en 30-3-2017. De
vragen die vervolgens gesteld zijn, zijn door het college beantwoord en naar de GGD gestuurd als
zijnde input op de Kadernota. Het Algemeen Bestuur van de GGD is voornemens op 5 juli 2017 de
Programmabegroting 2018 vast te stellen. Door de zienswijzen van de gemeente Gemert-Bakel
tijdig kenbaar te maken kan het Algemeen Bestuur van de GGD bij haar besluitvorming hiermee
rekening houden.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de concept-Programmabegroting 2018,
zoals aangeboden door de GGD.
2. In te stemmen met de concept-zienswijze op de concept-Programmabegroting 2017 en
deze zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van 1 juni 2017 te sturen naar het
Dagelijks Bestuur van de GGD.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 11 mei 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
In de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting is op 23 februari 2017 een
presentatie gegeven door de GGD over de Kadernota 2018. De Kadernota is een opmaat
voor de Programmabegroting 2018.

Beoogd effect
De GGD, als verlengt lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder
van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische
manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening, vanuit onze
gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Argumenten
2.1 Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt op de concept Programmabegroting 2018
De GGD concept-Programmabegroting 2018 is kritisch bekeken, hierbij zijn geen
bijzonderheden en/of onrechtmatigheden geconstateerd. Daarom kan aan het bestuur van
de GGD als zienswijze, kenbaar gemaakt worden dat er ingestemd wordt met de conceptPogrammabegroting
2.2 In de begroting van de gemeente Gemert-Bakel is voldoende budget opgenomen om
de gevraagde inwonersbijdrage te betalen.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.
Financiën
In de begroting is voor 2018 een bedrag geraamd van € 480.235 als inwonersbijdrage
GGD.
De inwonersbijdrage voor 2018 komt uit op € 477.716. Dit is binnen het geraamde bedrag
in de begroting van Gemert-Bakel waardoor bijstelling van deze begroting niet noodzakelijk
is.
Uitvoering
Er kunnen zienswijzen aan de GGD kenbaar gemaakt worden over de conceptProgrammabegroting 2018. De GGD heeft in haar begeleidende brief gevraagd om uiterlijk
20 mei te reageren.
Aan de GGD is door gegeven dat de gemeente Gemert-Bakel onlangs heeft besloten dat
we voortaan (afgestemd met de griffie), gecoördineerd gaan werken aan de behandeling
van zienswijzen bij de begroting van de verbonden partijen. Dat wil zeggen een
gezamenlijke behandeling van de zienswijzen zal plaatsvinden commissies van 10 en 11
mei 2017 en integraal op 1 juni 2017 in de raad.
De GGD heeft hierop als reactie te kennen gegeven dat dit geen problemen oplevert voor
de GGD, hun Dagelijks Bestuur vergadert op 22 juni 2017 over de begroting en het
Algemeen Bestuur op 5 juli 2017. Later aangeleverde zienswijzen van de gemeente
Gemert-Bakel kunnen dus nog worden meegenomen.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief GGD
2. Concept Programmabegroting GGD 2018
3. Concept-zienswijze gemeente Gemert-Bakel op de concept-Programmabegroting 2018
Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.
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