Behandeling zienswijzen gemeenteraden op Kadernota 2021
In het eerste kwartaal van 2020 verzochten wij de gemeenteraden van onze deelnemende
gemeenteraden om een zienswijze uit te brengen op de Kadernota 2021 – Mensen gezonde kansen
bieden. Op die manier stellen we gemeenten in staat om vroegtijdig invloed uit te oefenen op het
beleid voor 2021. In deze notitie geven wij een toelichting op de manier waarop wij de ingebrachte
zienswijzen hebben betrokken bij het opstellen van de begroting 2021.
Actualisering van het basispakket
Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel
U verzoekt het bestuur om in de aanpak van de Actualisering van het basispakket aan gemeenten
voldoende tijd en ruimte te bieden om inbreng te leveren. Daarnaast stelt een van u de
budgetneutraliteit van het eindresultaat als randvoorwaarden. Beide voorwaarden zijn goed
verankerd in het projectplan van de actualisering van het basispakket. Daarbij merken wij op dat
het dagelijks bestuur gemandateerd opdrachtgever voor dit project is (per AB besluit d.d. 21-112019). De gemeentelijke betrokkenheid is in beginsel in dit verband geregeld. Het dagelijks
bestuur stuurt erop dat alle gemeenten over voldoende tijd beschikken om de besluitvorming over
het uiteindelijke eindresultaat voor te bereiden.
Arbeidsmarkt
Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel
U vraagt de GGD wat hij doet om de in de Kadernota geschetste risico’s rondom de krapte op de
arbeidsmarkt te beheersen en welke creatieve werkwijzen hij hierbij toepast. In paragraaf 3.1 van
de begroting is dit expliciet verwoord.
Inwonerbijdrage
Dongen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg
U roept de GGD op om de inwonerbijdrage niet te indexeren of daarin terughoudend te zijn (en te
onderzoeken hoeveel bespaard kan worden) of u vraagt het bestuur om een taakstellende
bezuiniging op te leggen. In zijn aard is de exploitatie van de GGD in zijn geheel loon- en
prijsgevoelig. Daarom staan wij een consistente indexeringssystematiek voor, die is gebaseerd op
objectieve maatstaven en bronnen en die vrij is van beleidsmatige keuzes. Om die reden
handhaven wij te allen tijde de indexeringssystematiek als vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling en drukken wij eventuele bezuinigingen op de inwonerbijdrage uit in een taakstelling.
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In de begroting van 2021 is geen taakstellende bezuiniging opgenomen, omdat op het moment van
schrijven onzekerheid bestaat over de mate waarin de onvoorziene kosten die verband houden met
het Coronavirus gedekt kunnen worden uit fondsen die op een later moment door het Rijk ter
beschikking worden gesteld. Mocht dit niet of maar in beperkte mate het geval zijn, dan komen de
kosten ten laste van onze algemene reserve die bedoeld is om onvoorziene kosten op te vangen.
Daarnaast lopen we als gevolg van de bestrijding en beheersing van het Coronavirus achterstanden
op in de reguliere dienstverlening die mogelijkerwijs ook hun effect hebben op het (financiële)
verloop van 2021. De hoogte van de onvoorziene kosten, net als de druk hiervan op de algemene
reserve en het effect op het beleidsmatige en financiële verloop van 2021 zijn pas vast te stellen
als de crisis is beslecht.
Positieve Gezondheid
Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel
U verzocht ons om een concretisering te geven van de manier waarop het concept Positieve
Gezondheid tot uiting wordt gebracht in het werk van de GGD. In de inleiding van hoofdstuk 1 is
hierover een aparte paragraaf Positieve Gezondheid opgenomen. Waar relevant en/of aan de orde
wordt ook in de beschrijving van de verschillende Taakvelden van de GGD gerefereerd aan
Positieve Gezondheid.
Gezonde leefomgeving
Boxtel, Sint-Michielsgestel
U merkt op dat de behoefte aan ondersteuning en advies in het kader van de omgevingswet per
gemeente in zwaarte en inhoud kan verschillen. Het dagelijks bestuur beaamt dit en stuurt erop
dat de uitwerking en invoering van de vastgestelde visie gebeurd conform de wensen hieromtrent
van de deelnemende gemeenten. In paragraaf 1.2 van de begroting is dit expliciet opgenomen.
Innovatieve projecten
Boxtel, Sint-Michielsgestel
U geeft aan de investering in innovatieve projecten voort te willen zetten in echt vernieuwende
projecten, waarbij criteria voor innovatie worden benoemd. Het dagelijks bestuur legde inmiddels
aan het algemeen bestuur een vernieuwde aanpak voor, met als doel de versteviging en
waarborging van waarachtige innovatie. Aan het budget voor innovatieve projecten verandert in de
begroting niets ten opzichte van voorgaande jaren.
Ouderenzorg
Landerd, Uden
U stelt dat de inzet voor de (oudere) volwassene onderbelicht blijft in de kadernota. U geeft aan
dat in het basispakket van de GGD instrumenten opgenomen moeten worden die bijdragen aan een
ouderenzorg die investeert in het vermogen van mensen om te leven zoals voor henzelf, gegeven
hun mogelijkheden, passend is. Daarnaast verwacht u, gegeven de (grond)wettelijke
verantwoordelijkheid van gemeenten voor gezondheid en welzijn van haar inwoners en de daaruit
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voortvloeiende rol, dat de GGD als beleidsadviseur gemeenten kan adviseren hoe adequate zorg
voor ouderen in de toekomst te realiseren. In paragraaf 1.7 werken wij een levensloopbrede
benadering uit, gericht op de kwetsbare situaties en momenten waarin een mens zich kan
begeven. Hierin krijgt ook de mogelijke inzet van de GGD voor de oudere volwassene een plek. De
adviesrol die u vraagt past in de reguliere inzet van de GGD op het taakveld
Gezondheidsbevordering en leefstijl.
Kwetsbare burgers
Uden, Tilburg
U geeft aan de aanduiding ‘kwetsbare inwoners’ in het kader van SEGV-problematiek te smal te
vinden. En roept de GGD op om de kennis en ervaring van burgers/ervaringsdeskundigen mee te
nemen in de inventarisatie als het gaat om preventie en vangnettaken voor kwetsbare burgers. In
paragraaf 1.7 introduceren we een andere benadering van kwetsbaarheid. Hierin gaan we niet
langer uit van een kwetsbare burger, maar vertrekken we vanuit de gedachte dat iedere burger
zich in een kwetsbare situatie kan bevinden. We onderzoeken de mogelijke rol en inzet van de GGD
hierop. De suggestie om burgers/ervaringsdeskundigen hierbij te betrekken, nemen we mee in het
programma.
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