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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2018-000770 
 
Onderwerp 
Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant 

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
30 januari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
1. Een positieve zienswijze te geven voor de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant. 
 
Inleiding 
In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg dragen voor een regionale 
gezondheidsdienst. Om hier uitvoering aan te geven is een gemeenschappelijke regeling GGD Hart 
voor Brabant vastgesteld. De GGD HvB heeft een beleidsvisie van de GGD voor 2017 - 2019 "De GGD 
gaat verder … voor gezondheid".  De kadernota 2019 bouwt hier beleidsmatig op voort. De 
kadernota  bevat de inhoudelijke koers en de financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2019. De 
kadernota 2019 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2019 die later dit jaar aan de raad wordt 
voorgelegd.   
 
Argumenten 
1.1 De speerpunten in de kadernota 2019 GGD sluiten aan bij het lokale beleid Back2Basics 2.0. 
Op 25 januari 2018 hebben we de kadernota 2019 van de GGD Hart voor Brabant ontvangen, met als 
titel "Samen sterk voor gezondheid" (bijlage 2). Beleidsmatig bouwt de kadernota voort op de 
beleidsvisie van de GGD voor 2017 - 2019 "De GGD gaat verder … voor gezondheid".  
 
In de beleidsvisie staan de ambities voor de inhoudelijke taken. Er worden 3 speerpunten benoemd 
waar de GGD zich de komende jaren op richt: de klant centraal, verbinden met het veld en 
vernieuwen. In de kadernota 2019 worden deze speerpunten vertaald naar preventie, gezonde 
omgeving en inzicht. Deze speerpunten sluiten aan bij ons lokaal beleid Back2Basics 2.0. 
 
Preventie 

• De GGD legt accent op kwetsbare groepen door middel van accenten in het basispakket. 
Naast de al reeds bestaande activiteiten worden er in 2019 nieuwe activiteiten toegevoegd 
voor kwetsbare ouderen.  

• Vernieuwen van jeugdgezondheidszorg: 
o Hoe versterken we de positie van de ouders? 
o Is er genoeg aandacht voor risico’s en dringen we gezondheidsverschillen terug? 
o Hoe is de aansluiting in het sociaal domein en de contacten met de 1e en 2e lijn? 
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Gemeente Goirle heeft in Back2Basics 2.0 het doel opgenomen dat we willen voorkomen dat 
inwoners een ondersteuningsvraag krijgen. In dit kader moet de gemeente vooral investeren in 
preventie, de eigen kracht van inwoners en algemene voorzieningen. Jeugdigen en ouderen staan 
daarbij centraal. Voor wat betreft preventie op het gebied van gezondheidszorg, zijn in deze periode 
dit de speerpunten: aanpak van overgewicht bij kinderen en valpreventie bij ouderen. De 
speerpunten in de kadernota 2019 GGD sluiten aan bij onze lokale speerpunten.  
 
Gezonde omgeving 

• Adviezen aan de gemeente over o.a. gezond binnenmilieu, luchtkwaliteit, geluid, geur en 
veehouderij.  

• Toezicht op de Wmo en op de kinderopvang. 
• In 2019 krijgt de komst van de Omgevingswet speciale aandacht door middel van het nieuwe 

hulpmiddel, Brabantse omgevingsscan. Hierin wordt aandacht gegeven aan: 
o Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en geef je haar 

daarin een goede plek?  
o Hoe betrek je daarbij de bewoners en gebruikers van die omgeving?  

• Samenwerking met Noord-Brabant of Zuid-Nederland op het gebied van infectieziekten 
bescherming. 

 
In Back2Basics 2.0 worden preventieve doelstellingen benoemd. Er zijn veel factoren waarmee de 
gemeente Goirle bijdraagt aan deze doelstellingen. Eén van deze factoren is het zorgdragen voor een 
leefomgeving met basisvoorzieningen waar mensen actief kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en 
elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Inzicht 

• Uitvoeren van algemene gezondheidsonderzoeken. 
• Onderzoeken worden integraal onderdeel van de beleidsondersteuning voor gemeenten en 

anderen. 
• Inwoners betrekken bij onderzoeken en de resultaten delen. 

 
1.2 De GGD heeft besparende maatregelen genomen zodat de tarieven voor de gemeenten verlaagd 

worden. 
Naast deze drie speerpunten wil de GGD zich in 2019 ook richten op actievere deelname in het 
sociaal domein en het wijkgerichte werken. Daarnaast zijn ontwikkelingen rondom de huisvesting. Er 
komen vijf regiokantoren waaronder één in Tilburg. Dit levert een structurele besparing op van  
€ 500.000,00, die benut wordt voor het verlagen van de tarieven vanaf 2020. 
 
Een groot deel van de gemeentelijke bijdrage is voor het uniform deel van het basispakket, de taken 
die de GGD voor alle gemeenten uitvoert. Een deel van die bijdrage is voor lokale accenten, de 
ruimte voor de gemeentelijke keuzes in de GGD-diensten. Die kunnen dus verschillen per gemeente. 
Het volume voor deze accenten (2018: € 2,5 miljoen) worden in 2019 vergroot naar € 3 miljoen. 
 
Door verlaging in de overhead bij de GGD is er ruimte gevonden om in 2019, net als in 2018, de 
tarieven voor de activiteiten voor de gemeenten te verlagen met 5%. Dit leidt voor alle gemeenten 
samen tot een voordeel van ongeveer € 350.000,00. Dit zien we dat terug in de tarieven voor de 
lokale accenten en de plustaken. 
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Kanttekeningen 
1.1 De prognose van de GGD laat een verhoging zien in de gemeentelijke bijdrage. 
 

De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2019 te verhogen naar € 32,23. Deze 
dient nog geactualiseerd te worden op basis van de definitieve gegevens 
 

Bijdrage basispakket 2018  € 29,67 
Indexering 2019 € 0,74 
Vaccinatieprogramma in het basispakket € 1,82 
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2019 € 32,23 

 
De prognose van de GGD voor de gemeentelijke bijdrage voor gemeente Goirle komt uit op  
€ 761.820,50. Hierbij dient rekening gehouden worden met de volgende punten:  
• Indexering 2019: In onze begroting 2018 staat een totaal bedrag van € 692.069,00. Omdat we in 

de meerjarenbegroting rekening houden met prijsstijgingen is de bijdrage voor 2019 begroot op 
€ 692.069,00 plus € 11.766,00 (prijsindex van 1,7%) in totaal  € 703.835,00 (excl. kosten 
vaccinatieprogramma). Op basis van de huidige inzichten komen we € 14.967,00 tekort wat 
veroorzaakt wordt door: 

o De hogere prijsindex die de GGD hanteert, namelijk 2,49%. GGD volgt de indexering 
van gemeente Tilburg. Dit gebeurt op basis van cijfers van het Centraal Planbureau 
en ook worden de werkelijke ontwikkeling in het vorige jaar gecorrigeerd. In januari 
was een eerste raming van de gemeente Tilburg die uitkwam op een indexering van 
2,49%. In maart komt de definitieve raming die in de begroting 2019 wordt verwerkt. 
Hierin wordt ook de werkelijke ontwikkeling van 2018 gecorrigeerd. De indexering 
kan hoger worden of misschien iets lager;  

o Een stijging van het aantal inwoners, 01 januari 2017 had de gemeente 23.341 
inwoners en op 01 januari 2018, 23.637 inwoners. Een verschil van 296 inwoners, 
wat zorgt voor € 8.782,00 extra (op basis van de bijdrage excl. indexering 2019). 

• Vaccinatieprogramma: In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het 
Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). Hiervoor is inmiddels parlementaire instemming. Met deze wetswijziging 
wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
gemeenten gebracht. Het jaar van invoering voor het deel van het wetsvoorstel betreffende het 
RVP is 1 januari 2019. Dit geeft gemeenten voldoende tijd om de voorbereiding met uitvoerende 
organisaties vorm te geven. Het macrobudget dat met deze taak gemoeid is wordt na een 
kostenonderzoek (Financieel onderzoek Rijksvaccinatieprogramma, HHM, Enschede, 19 april 
2016) en na overleg met de VNG vastgesteld op € 30,8 miljoen. Dit bedrag is exclusief de loon- 
en prijsontwikkeling van 2019 dat nog aan het bedrag zal worden toegevoegd. De verdeling zal 
plaatsvinden via de maatstaf jongeren en zal in de decembercirculaire 2018 worden verwerkt. 
De GGD voert de vaccinaties uit en heeft de kosten hiervoor verwerkt in de gemeentelijke 
bijdrage 2019. Wat betekent dat het vaccinatieprogramma budgettair neutraal zal verlopen.  

 
Financiën 
Wanneer de begroting 2019 bekend is, wordt de gemeentelijke bijdrage voorgelegd aan de raad. De 
bedragen genoemd in dit voorstel zijn op basis van een prognose. 
 
Samenwerking 
Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant  werkt de GGD samen met de 
gemeenten.  
 
Communicatie 
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De zienswijze van de raad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de GGD. 
 
Vervolg 
De zienswijze van de raad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de GGD. Wanneer de gemeenten 
allen een reactie hebben gegeven wordt op 5 april 2018 de kadernota 2019 vastgesteld door het 
algemeen bestuur van de GGD. 
 
Nadat het AB de kadernota 2019 heeft vastgesteld, zal de GGD op basis hiervan de begroting 2019 
opstellen.  Conform artikel 25 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de 
gelegenheid gesteld om voor 26 juni 2018 haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 
2019. Het AB GGD neemt hierover op 5 juli 2017 een besluit. 
 
Bijlagen 

1. Kadernota 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.  
 
gelezen het advies van de Commissie Welzijn d.d. 20 februari 2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
De raad geeft een positieve zienswijze op de kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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