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Behandeling in commissie
Niet van toepassing.
Kennisnemen van:
Kadenota 2021 GGD Hart voor Brabant
Aanleiding
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de
instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. Daartoe stellen zij een
openbaar lichaam in en dragen daaraan de behartiging van belangen over, dragen bevoegdheden
over en stellen middelen ter beschikking. De GGD Hart voor Brabant (HvB) voert namens
deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van de publieke gezondheid.
In de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD HvB is opgenomen dat de kadernota vooraf
gaat aan de ontwerpbegroting 2021, die later dit jaar aan u wordt voorgelegd. De kadernota geeft
aan welke inhoudelijke in financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2021.
Kernboodschap
De kadernota past in het bestaande gezondheidsbeleid van Meierijstad
De uitgangspunten uit de kadernota van de GGD HvB sluiten aan bij het gezondheidsbeleid van
de gemeente Meierijstad: Samen Gezond in Meierijstad 2018-2021. Belangrijk daarbij is de basis
voor ons handelen: positieve gezondheid, dat zowel in de kadernota als ons gezondheidsbeleid
het uitgangspunt is. De definitie van positieve gezondheid luidt: “Het vermogen om je aan te
passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen
van het leven.”
De GGD HvB anticipeert met de kadernota op de relevante ontwikkelingen
In de kadernota staan de volgende ontwikkelingen genoemd waar de GGD op anticipeert:
 uitdagingen in het sociaal domein met onder andere de druk op de jeugdzorg;
 de GGD zet in op preventie, actualisering van het basispakket, haar rol bij de invoering
van de Omgevingswet, aandacht voor kwetsbare doelgroepen, de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma en rechtmatigheidsverantwoording.

De kadernota is de uitwerking van de eerder vastgestelde beleidsvisie 2019-2023
Begin 2019 hebben het college en u deze beleidsvisie ontvangen. De kadernota sluit aan bij de
ontwikkelingen in de regio. We stemmen bestuurlijk en ambtelijk in de regio af over de koers.
Daarom adviseert het college u om geen zienswijze in te dienen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Participatie
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
De taken die de GGD uitvoert, dragen bij aan het verduurzamen van de gezondheid van de
inwoners van Meierijstad.
Financiën
De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen naar € 34,12.
Bijdrage basispakket 2020
Sluiting consultatiebureaus
Indexering 2021
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2021

€ 33,24
€ -0,03
€ 0,91
€ 34,12

Deze prognose is gebaseerd op:
a. Bijdrage basispakket in 2020 van € 33,24
b. Indexering 2021: voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt het systeem van
de gemeente Tilburg gehanteerd. De raming van Tilburg resulteert in een voorlopige
indexering van 2,73%. In maart 2020 volgt een bijstelling die de GGD in zijn begroting 2021
verwerkt.
De totale GGD kosten 2021 van de gemeente Meierijstad bedragen € 2.766.415. Hierbij is
rekening gehouden met een voorlopig inwoneraantal van 81.079. Bij de definitieve berekening
wordt het inwoneraantal per 1-1-2020 van het CBS gevolgd. In de (meerjaren)begroting 2020 is
voor 2021 rekening gehouden met een bedrag van € 2.689.162. De extra kosten (vanaf 2021) van
€ 77.253 nemen we mee in de kadernota 2021 van de gemeente Meierijstad.
Actualisering basispakket
In 2020 wordt een integrale actualisering van het basispakket uitgevoerd. De laatste keer dat dit
gebeurde was in 2015. Het eventueel schrappen of juist toevoegen van nieuwe prestaties aan het
portfolio van de GGD heeft ook een financiële uitwerking. Gezien de financiële uitdagingen van
alle regiogemeenten, heeft het bestuur als randvoorwaarde gesteld dat het eindresultaat van de
actualisering maximaal budgetneutraal is.
Bij de actualisering van het basispakket wordt ook de rol van de GGD bij de invoering van de
Omgevingswet meegenomen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2021 de Omgevingswet in
werking. De Omgevingswet richt zich op de inrichting van een veilige en gezonde leefomgeving.
Dit vraagt een structurele aanpak met een duidelijke visie op de manier waarop de GGD een
bijdrage aan kan leveren. De GGD gaat met deze opdracht aan de slag.
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Planning





De Kadernota 2021 is op 12 december 2019 besproken in het Dagelijks Bestuur (DB) van
de GGD HvB.
Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de Kadernota op 26 maart 2020 definitief vast.
De zienswijze van gemeenteraden wordt naar het Algemeen Bestuur gestuurd, zodat
deze bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2021 kan worden meegewogen.
Omdat het advies van het college aan u is geen zienswijze in te dienen, zal dat bericht
aan het Algemeen Bestuur worden meegegeven.
Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst.

Bijlage(n)
1. Kadernota GGD Hart voor Brabant 2021

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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