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Concept-Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-008058 

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel Jaarstukken GGD Hart voor Brabant 2019, begroting 2021 GGD Hart voor Brabant 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
26 mei 2020 7 juli 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel   
 

Instemmen met de begroting 2021 en jaarrekening 2019 GGD Hart voor Brabant om:  
 
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD Hart voor 

Brabant en de daarin voorgestelde bijdrage van € 34,09 per inwoner.  
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor Brabant.  

 
Inleiding  
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in Midden-Brabant 
en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op 
het terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid 
middels het basispakket. Het basispakket bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het 
uniforme deel is voor alle gemeenten gelijk en bestaat onder andere uit infectieziektebestrijding, 
technische hygiëne zorg en basistaken jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel , de lokale accenten, 
kunnen per gemeente verder worden ingevuld.  
 
De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten. De 
ontwerpbegroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2021 en de beleidsvisie 2019 - 2023 
van de GGD Hart voor Brabant.  
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de 
deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het 
algemeen bestuur (AB) de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 9 
juli 2020.  
 
Uw raad kan hiermee kennisnemen  van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar, 
hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.  
 
Beoogd effect/ bestuurlijk kader 
De GGD HvB bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale 
aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. Gezonde inwoners vormen de ruggengraat van een 
vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. Met deze ontwerpbegroting wil de GGD 
bijdragen aan een gezonde basis voor iedereen, zodat al onze inwoners kunnen participeren. Dit 
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draagt bij aan de impact die wij willen bereiken namelijk een inclusieve stad en geeft uitvoering aan 

de doelstelling van ons bestuursakkoord gezonde en gelukkige inwoners. Middels de lokale 
accenten wordt er naast het basispakket specifiek voor Goirle uitvoering gegeven aan 
datgene wat in Goirle extra aandacht behoeft. Deze lokale accenten worden ieder jaar 
opnieuw vastgesteld zodat we scherp blijven op wat lokaal nodig is. 
  
 

Argumenten  
1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid  
De begroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2021 en de geactualiseerde beleidsvisie 
2019-2023 van de GGD Hart voor Brabant. Deze Kadernota is reeds in het college van 24-03-2020 ter 
kennisgeving aangenomen en 17-03-2020 naar de raad doorgestuurd. 
 
In de ontwerpbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen 
en hoe ze dit gaan meten.   
De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbescherming, 
gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en adviseren, toezicht houden, publieke 
gezondheid bij rampen en crises, openbare geestelijke gezondheidszorg voor o.a. vluchtelingen en 
personen met verward gedrag.  
 
1.2 De GGD Hart voor Brabant presenteert een sluitende begroting 2021.  
De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve prognose per 31-12-2021  van 2.409.000 
euro, die toereikend is voor het opvangen van de risico's. De meerjarenbegroting geeft een stabiel 
beeld. Verder laten de kengetallen zien dat de GGD een gezonde financiële positie heeft. Daarnaast 
laat het weerstandsvermogen zien hoe GGD tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het 
beleid en de uitvoering in gevaar komen. De GGD geeft verder aan dat in geval van extra onvoorziene 
kosten door de uitbraak van Corona, deze kosten ten laste van de algemene reserve zullen komen, 
tenzij er op een later moment door het Rijk fondsen ter beschikking worden gesteld.  
 
2.1 Het jaarverslag geeft een positief beeld van de uitgevoerde taken en de klanttevredenheid.  
In het jaarverslag 2019 doet de GGD verslag van zijn taken binnen het programma Publieke 
Gezondheid: Samen sterk voor gezondheid. Voor deze taken geeft de GGD aan welke activiteiten zijn 
uitgevoerd en hoe er wordt gescoord op de aandachtsgebieden. Daarnaast onderzocht de GGD de 
klanttevredenheid, die zeer positieve uitkomsten laat zien. 
 
2.2. De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 151.962.  
De jaarrekening 2019 van de GGD geeft een positief resultaat van € 151.962. Conform bestaand 
beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, zolang deze reserve niet boven of 
beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 
€  2,3 miljoen, de ondergrens van de algemene reserve is € 1,5 miljoen.  
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Financiën  
 
De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2021 is als volgt: 
 

Bijdrage basispakket 2020 €  33,24 

Indexering 2021 0,88 

Sluiting consultatiebureaus -0,03 

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2021 €  34,09 

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2021: 
 

Aantal inwoners, per 1-1-2020* 23.906 

Bijdrage Goirle € 814.956  

Waarvan lokaal accent in het basispakket € 70.288  

 
 
De gemeentelijke bijdrage 2021 aan GGD bedraagt € 814.956,00 (inclusief kosten 
vaccinatieprogramma) gebaseerd op 23.906 inwoners per 1 januari 2020 x € 34,09.  
 
Taakveld: 7_1 Volksgezondheid 
Kostenplaats : 6710100 Jeugdgezondheidszorg 
Kostensoort: 4433000 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 
Dekking; € 350.900,00 
 
Taakveld: 7_1 Volksgezondheid 
Kostenplaats : 6710002 GGD 
Kostensoort: 4433000 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 
Dekking; € 350.900,00 + € 70.288,00 (lokale accenten 2021) 
 
Taakveld: 7_1 Volksgezondheid 
Kostenplaats : 6710002 GGD 
Kostensoort: 4380032 Overige goederen en diensten 
Dekking; € 42.868,00 (vaccinatie gelijk 2020) 
 
De bijdrage 2021 zal worden verwerkt in de begroting 2021, inclusief indexering van de 
inwonersbijdrage. 
 
Totaal is geraamd in de begroting 2021 € 814.956,00.  
 
Samenwerking  
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in de regio 
Midden-Brabant, de regio Meijerij en de regio Brabant Noord-Oost. De gemeente Goirle neemt deel 
in deze gemeenschappelijke regeling.  
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Communicatie  
De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GGD.  
 
Vervolg  
Het algemeen bestuur van de GGD stelt tijdens de vergadering van 9 juli de jaarstukken 2019 en 
begroting 2021 vast.  
 
 
Bijlagen  
Bijlage 1: aanbiedingsbrief van GGD Hart voor Brabant 14 april 2020  
Bijlage 2: ontwerpbegroting 2021 GGD Hart voor Brabant  
Bijlage 3: jaarverslag en jaarrekening 2019 GGD Hart voor Brabant  
Bijlage 4: accountantsverslag 2019 GGD Hart voor Brabant  
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 

- een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD Hart voor 
Brabant en de daarin voorgestelde bijdrage van € 34,09 per inwoner.  

- kennis te hebben genomen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor Brabant. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


