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Raadsvergadering d.d. 19 maart 2020

Aan de raad,
Onderwerp
Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost
Beslispunten
1. Kennis te nemen van het collegebesluit om bijgevoegde Kadernota voor zienswijze
aan u voor te leggen;
2. Vaststellen van de zienswijze op de kadernota 2021 van GGD Brabant-Zuidoost en
deze te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GGD.
Samenvatting

De GGD heeft aan de gemeente Laarbeek en de andere leden van de GR haar Kadernota
2021 toegezonden. Volgens procedure dient de Kadernota voor zienswijze aan de
gemeenteraad te worden voorgelegd.
Aanleiding
De GGD heeft op 23 december 2019 de kadernota 2021 aan ons toegezonden. De
aanbiedingsbrief is bijgevoegd als bijlage 1. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
zoals aangegaan met de GGD hebben de verschillende regiogemeenten taken bij de GGD
belegd. Over de uitvoering en de financiële consequenties van deze taken gaat de kadernota.
Op de Kadernota 2021 wordt een zienswijze gevraagd.
Beoogd effect en/of resultaat
Het geven van een reactie op de Kadernota 2021 van de GR GGD Brabant-Zuidoost namens
de gemeente Laarbeek.
Argumenten
De basis voor de Kadernota 2021 is de begroting 2020. Kerntaken en missie van de GGD zijn,
vanzelfsprekend, hetzelfde gebleven. Deze missie past bij wat de gemeente Laarbeek
nastreeft, namelijk: de GGD Brabant-Zuidoost streeft, onder regie van de gemeenten, door
middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten.
Bestuursopdracht aan de GGD
Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD de
bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. Aanleiding
waren de zorgen bij de GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering
van de GGD Brabant-Zuidoost. Een belangrijke ontwikkeling voor 2021 zit hem in het
inbesteden van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij de GGD Brabant-Zuidoost. Ook in de
Kadernota 2020 kwam dit onderwerp reeds naar voren. Inbesteding van de
jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen zorgt ervoor dat er effectiever en vroegtijdig
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ondersteuning ingezet kan worden. Kinderen worden zo hun hele jeugd gevolgd door dezelfde
organisatie. De inbesteding van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen zorgt voor efficiency
winst, hierdoor kan de inwoner bijdrage omlaag.
De GGD heeft toegezegd organisatorisch verbeteringen te laten doorvoeren gericht op: LEAN
trainingen en kennisborging, begeleiding teams naar zelforganisatie, dashboards en
managementrapportages ontwikkelen, leiderschapsontwikkeling en bedrijfsvoering en
procesmanagement. Om deze verbeteringen te kunnen doorvoeren hadden zij een éénmalige
kapitaalinjectie nodig van €1,- per inwoner. Dit voorstel vindt u tevens op de college agenda
van 28 januari 2020 (e-suite 46033-2019).
Deze verbeteringen worden ingezet in 2020, zodat er in 2021 sprake is van een structurele
verlaging van de inwonerbijdrage van €0,20 euro. Er is jaarlijks sprake van indexatie,
waardoor de kosten naar verwachting ook in 2021 zullen stijgen. Deze stijging valt echter
lager uit doordat de bijdrage met €0,20 euro verlaagd wordt alvorens de indexatie wordt
toegepast.
Verder is afgesproken dat de inbesteding van de taken, die nu nog door de Zorgboog worden
uitgevoerd voor 0-4 jarigen, budgetneutraal verlopen voor gemeenten. De efficiencywinst die
behaald wordt met het inbesteden van de JGZ wordt ingezet voor de uitvoering van de
bestuursopdracht en draagt er onder andere toe bij dat in 2021 de inwonerbijdrage
structureel verlaag kan worden. Ook wordt de financiële ruimte die men denkt te bereiken,
gebruikt voor het aanvullen van de algemene reserve PG van de GGD
Overige ontwikkelingen
In 2019 is het nationaal preventie akkoord vastgesteld. Het is de ambitie van de GGD om
samen met de regionale gemeenten en maatschappelijke partners het nationaal akkoord te
vertalen in een regionale en lokale aanpak van voornoemde prioriteiten. Tevens kan de GGD
een rol spelen bij de invulling van lokale sportakkoorden. In Laarbeek wordt een regionaal
sportakkoord getekend voor 1 april 2020, daarna zal er voor de GGD een rol weggelegd zijn
in het geven van lokale invulling. Verder neemt de gemeente Laarbeek deel aan het project
om drugsgebruik te denormaliseren. Hierin wordt onder andere een monitor ontwikkeld.
Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Op basis van de aan de GGD verstrekte bestuursopdracht zijn verbeteringen afgesproken die
een financiële consequentie met zich meedragen. Allereerst ontvangt de GGD in 2020 een
éénmalige kapitaalinjectie van €1,- euro per inwoner om verbeteringen door te voeren. Deze
1e wijziging van de begroting 2020, wordt op dit moment aan de gemeenteraden voor
zienswijze aangeboden (zie e-suite 46033-2019, document 472734).
Als gevolg van deze éénmalige kapitaalinjectie kan de inwonerbijdrage per gemeente met
ingang van 2021 structureel met €0,20 euro omlaag. Het betreft hier de inwonerbijdrage ten
opzichte van 2020. Na deze verlaging vindt wel jaarlijks indexering plaats, waardoor de
kosten wel zullen toenemen in 2021. Ook wordt de bijdrage meer inwonerafhankelijk,
waardoor de bijdrage per gemeente net iets anders kan worden vanaf 2021. Voor Laarbeek
lijkt dit geen schokkende veranderingen op te leveren.
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De GGD verwacht dat gemeenten meer contracttaken gaan afnemen, bijvoorbeeld gericht op
transities in de Wmo of Jeugdwet. Aangezien bijna alle gemeenten te maken hebben met
tekorten in het Sociaal Domein, zien wij hierin een risico. Er is momenteel nog geen
begroting hierop gemaakt, waardoor het daadwerkelijke risico niet volledig kan worden
ingeschat.
Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Laarbeek zich naar verwachting
als volgt ontwikkelt:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

€379.280

€392.550

€399.903

€409.451

€419.228

€429.238
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Niet van toepassing
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2021
2. Kadernota 2021
3. Raadsvoorstel
4. Raadsbesluit
5. Zienswijze op de Kadernota 2021

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden

