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Onderwerp
Begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD-HvB

Advies
1.

Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant.

2.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Hart voor Brabant

Inleiding
De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in BrabantNoord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op
het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van
de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenoemd ‘basispakket’. Dit pakket geldt voor alle
gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle
gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor
lokale accenten voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering die door de gemeente zelf worden
ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van
plustaken.
Eerder dit jaar ontving u de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de
begroting 2019. De begroting is hierop een vervolgstap. Dit voorstel gaat over de begroting 2019 en
de jaarstukken 2017. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over deze
begroting. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken.

Beoogd effect
De gemeenteraad mede richting laten geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD Hart
voor Brabant.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de
begroting 2019 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting
2019 en biedt deze aan het algemeen bestuur aan ter vaststelling.

1.2 De begroting 2019 past binnen het beleid van de gemeente
De kadernota 2019 van de GGD laat zien dat de aandacht voor preventie stelselmatig toeneemt;
daarnaast is er ook steeds meer ruimte om binnen het basistakenpakket aan te sluiten bij wat lokaal
speelt. Over de kadernota hebt u recentelijk een positieve zienswijze afgegeven. Deze kadernota is
vervolgens vertaald in de begroting 2019 van de GGD.

1.3 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2019 is een uitwerking van de ambities uit
de beleidsvisie 2017-2021 en de kadernota 2019 van de GGD.
In de begroting 2019 geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze
ambities te behalen hoe hij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij
de in de kadernota 2019 bepaalde richting.

1.4 De tarieven voor de plustaken dalen waardoor er meer ruimte ontstaat voor lokaal beleid.
De GGD wilde naar een lagere en marktconforme tarieven voor de plustaken voor de gemeenten. Een
benchmark in 2016 toonde aan dat deze tarieven 10 tot 15% te hoog waren. In 2018 verlaagde de GGD
de tarieven daarom met 5% en in 2019 volgt weer 5%. Door het verlagen van de tarieven van de
plustaken kan de gemeente naar verhouding meer taken inkopen.

2.1 de jaarstukken hebben de goedkeuring van de accountant
Het jaarverslag is alleen nog on-line te raadplegen; de accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de financiële situatie.

2.2 Opnieuw een afkeurend oordeel rechtmatigheid inkopen door de accountant
Evenals voorgaande jaren heeft de accountant een opmerking gemaakt over het inkopen omdat een in
het verleden gemaakt fout doorwerkt tot einde looptijd van inkoopcontracten. Deze opmerking heeft
geen invloed op de controleverklaring van de gemeente. Naar verwachting voldoet de GGD vanaf 2019
weer volledig aan de rechtmatigheid m.b.t. inkopen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Jaarrekening 2017:
De jaarrekening 2017 van de GGD geeft een positief resultaat van € 329.884,-. Het resultaat wordt
toegevoegd aan de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen als bijdrage in de incidentele
invoeringskosten van het nieuwe digitaal kinddossier in 2018.
Begroting 2019
Bij de kadernota 2019 die dd. X aan u is aangeboden heeft u reeds het besluit genomen om
aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de extra vaccinatietaak. Eventuele resterende
verschillen tussen gevraagde bijdrage en beschikbaar budget kunnen ontstaan door groeiende
inwoneraantallen en indexeringsverschillen. Hieruit voortkomende afwijkingen zullen meegenomen
worden in de bestuursrapportage 2018 wanneer er meer duidelijkheid is over de hoogte ervan.
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Communicatie
De begroting 2019 is besproken in het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het AB van de GGD stelt de
begroting 2019 op 6 juli 2018 definitief vast.
De zienswijze van de raad op 5 juli 2018 wordt naar het AB gestuurd, zodat deze bij de definitieve
vaststelling van de begroting 2019 kan worden meegewogen.

Vervolg
Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan het DB van de GGD.

Bijlagen
Begroting 2019 met bijlagen

Uden, 23 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers

3

