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Geachte college,

In september 2019 bent u geïnformeerd over de voortgang in de bestuursopdracht die aan de GGD

is

gegeven en heeft u een principebesluit genomen over deze bestuursopdracht inclusief het voornemen
om de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0

-

4 jarigen per

l.L202t

als gemeenschappelijke taak bij

de GGD te beleggen. Aan dat besluit waren enkele voorwaarden verbonden. Een belangrijk voorwaarde

vormt het uitvoeren van een boekenonderzoekJGZ door een onafhankelijk accountant. Dat onderzoek
heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het onderzoek bevestigt de aanname in de eerder aangereikte businesscase dat integratie van JGZ

0

-

4 in de GGD op termijn een efficiencyvoordeel gaat opleveren en een bijdrage gaat leveren aan

een gezonde financiële basis van de GGD.
Naar de mening van het Algemeen Bestuur is de tijd nu rijp om een definitief besluit te nemen over de

bestuursopdracht aan de GGD en vragen wij de 21 deelnemende gemeenten om de randvoorwaarden

te scheppen om de bestuursopdracht uit te voeren,
Concreet vragen wij u om in januari 2020 het volgende besluit te nemen:

1.
2.

Kennis te nemen van de resultaten van het boekenonderzoekJGZ.

In te stemmen met de uitvoering van de bestuursopdracht inhoudende:
a. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen als gemeenschappelijke taak onder te brengen bij
de GGD per 1 januari 2021-

b.

Het verbeteren van de organisatie en bedrijfsvoering van de GGD.
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3.

In te stemmen met de volgende randvoorwaarden voor de uitvoering van de bestuursopdracht:

a,

De berekening van de hoogte van de inwonersbijdrage voor de uitvoering van het programma
Publieke Gezondheid aanpassen, waarbij vanaf 2021 rekening wordt gehouden met mutaties

in inwonersaantallen.

b.

Verstrekken van een eenmalige kapitaalinjectie in 2020 aan de GGD van 1 euro per inwoner

ter verbetering van de organisatie en bedrijfsvoering van de

c.

GGD.

De besluitvorming over het flexibele budget van de GGD na 3 jaar bij het Algemeen Bestuur

van de GGD beleggen.

4.
5.

De subsidierelatie m.b.t. JGZ 0

-

4 metZuidzorg/Zorgboog per 1.1.2021 te beëindigen.

In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 van de GGD Brabant-Zuidoost en deze
begrotingswijziging voor een zienswijze aan uw raad voor te leggen.

In het derde kwartaal 2020 zal aan de gemeenteraden de begrotingswijziging i.v.m. integratie JGZ
0 - 4 bij de GGD, samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, worden aangeboden
Daarbij zal inzichtelijk worden gemaakt wat de concrete financiële impact is van deze integratie.
Voor gemeenteraden zullen in het eerste kwartaal 2020 informatiebijeenkomsten worden
georganiseerd, waarbij de ins en outs van de integratie van JGZ 0

-

4 bij de GGD zullen worden

toegelicht.
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