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De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten in de regio Midden Brabant, 
regio Den Bosch en regio Brabant Noord-Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare 
gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
 
Op  31 januari 2014 is de voorjaarsnota 2015 van de GGD Hart voor Brabant ontvangen. In de voorjaarsnota 
staan de voornemens van de GGD voor 2015. Op 10 april 2014 neemt het Algemeen Bestuur hierover een 
besluit. De voorjaarsnota is de basis voor de ontwerpbegroting 2015 waarover het Algemeen Bestuur van de 
GGD op 10 juli een besluit neemt. Conform artikel 25 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt 
Uw Raad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2015 
(Juni 2014). In deze Raadsinformatie leest u meer over de inhoud van de voorjaarsnota 2015.  
 
Het College adviseert het volgende: 
 

1. Positief over de koers van de voorjaarsnota 2015 van de GGD Hart voor Brabant. 
2. Positief over de voorgestelde inwonersbijdrage (excl. de verhoging  van 19 cent voor 

infectieziektebestrijding) van € 13,50 voor de regio Midden-Brabant en de voorgestelde bijdrage van  
€ 290.619 voor de jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar voor 2015 voor Goirle.  
3. Negatief over verhoging van de inwonersbijdrage á € 0,19 voor infectieziektebestrijding. 

 
Ad1.  De inhoudelijke koers is enerzijds een voortzetting van ingezet beleid en anderzijds het aansluiten bij de 
transities. De keuze voor de uitdagingen komt voort uit de Volksgezondheid toekomstverkenning 2011 (VTV 
2011) en sluit aan bij het lokaal gezondheidsbeleid. Deze uitdagingen zijn: 

- Gelijke kansen: terugdringen van gezondheidsachterstanden;  
- Gezonde omgeving: zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving; 
- Vitale bevolking: investeren in preventie. 

 
Ad2. De inwonersbijdrage en de bijdrage JGZ 0 - 4 jaar passen binnen het daarvoor gestelde financiële kader. 
De GGD past op deze bijdragen een ophoging/correctie toe vanwege nominale ontwikkelingen. Dit is volgens de 
vastgestelde systematiek, waarbij de indexcijfers van de gemeente Tilburg worden gehanteerd. De 
ophoging/correctie wordt als herijking in de programmabegroting 2015 verwerkt, waardoor de inwonersbijdrage 
en de bijdrage JGZ 0 - 4 jaar 2015 financieel volledig gedekt is.  



De inwonersbijdrage voor MiddenBrabant bedraagt in 2014 € 13,49 euro en zal in 2015 worden verhoogd 
naar € 13,50 (excl. € 0,19 verhoging voor infectieziektenbestrijding). Conform besluit van het Algemeen 
Bestuur is geïndexeerd aan de hand van meest actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. 
 
In 2015 wederom bezuinigingen op de GGD is  op dit moment niet wenselijk gezien de huidige financiële situatie 
en de uitdaging die er ligt met betrekking tot aansluiten bij de gemeentelijke transities. Het is belangrijk dat de 
GGD het wettelijk takenpakket goed kan uitvoeren, weer een financieel gezonde organisatie wordt en kan 
voldoen aan de vraag van gemeenten met betrekking tot de transities. Bezuinigen in 2015 brengt ons inziens 
het risicio met zich mee dat de GGD op een of meer van deze punten in de knel gaat komen. 
 
Ad3. De onderbouwing van dit voorstel moet nog besproken worden met gemeenten en daarom kan pas bij de 
begroting 2015 hierover een besluit genomen worden. In 2009 heeft het AB besloten om de formatie voor 
infectieziektebestrijding uit te breiden. Kosten € 0,19 per inwoner. Tot nu toe kon deze formatieuitbreiding 
gedekt worden uit incidentele middelen (rijkssubsidie die was toegekend ter dekking van de extra kosten voor 
de  Q-koortsbestrijding). De ontvangen middelen waren toereikend vanaf 2011 tot en met 2014. De GGD komt 
met het voorstel deze dekking vanaf 2015 structureel te maken door verhoging van de inwonersbijdrage met 
deze € 0,19. Wij vinden dat een structurele verhoging van de inwonersbijdrage in tijden van bezuiniging goed 
overwogen en onderbouwd moet worden en dat is nu nog niet het geval. Verder overleg/onderbouwing hierover 
is dan ook wenselijk. 


