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2018 
2. gewijzigde 
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Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorgen dragen voor een regionale 
gezondheidsdienst. Om hier uitvoering aan te geven is een gemeenschappelijke regeling GGD Hart 
voor Brabant vastgesteld. Door een fusie tussen gemeenten (nu de gemeente Meijerijstad) dient 
deze GR gewijzigd te worden. De kadernota 2018 bevat de inhoudelijke koers en de financiële 
randvoorwaarden van de GGD. De kadernota 2018 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2018 
die later dit jaar aan gemeenteraden wordt voorgelegd. 
In dit voorstel wordt ingegaan op de kadernota 2018 en de aanpassing van de  gemeenschappelijke 
regeling. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor 
de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst. Daartoe stellen zij een 
openbaar lichaam in en dragen daaraan de behartiging van belangen over, dragen 
bevoegdheden over en stellen middelen ter beschikking. Gemeentebesturen moeten zoveel 
mogelijk betrokken blijven bij die belangbehartiging. De financiële risico's voor gemeenten 
moeten daarbij door een adequate bedrijfsvoering zo laag mogelijk blijven. Daarvoor is een 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Hart voor Brabant vastgesteld.  
 
De GGD Hart voor Brabant is een GR van 25 gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio 
De Meierij en regio Brabant Noord - Oost. De GGD voert de taken in opdracht van de 
gemeenten uit middels het basispakket. 
Dit basispakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit de gemeentelijke bijdrage 
per inwoner (de zgn. inwonerbijdrage). 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 die door de gemeente zelf worden ingevuld; daarbij gaat het er 
niet om òf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor 
welke doelgroepen, binnen welke thema’s en met welke methodes. Indien een gemeente 
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meer wil afnemen dan kan dit via de plustaken. Voor de lokale afspraken is een separaat 
collegevoorstel gemaakt.  
 
Kadernota 2018 GGD Hart voor Brabant 
Op 27 januari 2017 hebben we de kadernota 2018 van de GGD Hart voor Brabant 
ontvangen, met als titel "Een gezonde basis" (bijlage 1). In deze kadernota staan de 
inhoudelijke koers en de financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2018 benoemd. De 
kadernota 2018 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2018 die later dit jaar aan 
gemeenteraden wordt voorgelegd. 
In het voorliggende advies formuleren wij onze zienswijze op de kadernota 2018. De 
portefeuillehouders Volksgezondheid brengen dit vervolgens in de vergadering van het 
algemeen bestuur van de GGD (AB GGD) op 6 april 2017, dat een besluit neemt over deze 
kadernota. 
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 
Na de vorming van de gemeente Meijerstad op 1 januari 2017 is vóór 1 juli 2017 een 
aanpassing nodig van de gemeenschappelijke regelingen waarin deze gemeente deelneemt. 
Een van deze regelingen is de GR GGD Hart voor Brabant. Het AB GGD legt daarom een 
gewijzigde regeling voor.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
In het kader van de Wpg geven wij onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) en preventieprogramma's. Zowel de JGZ als de preventieprogramma's hebben als doel 
het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel kinderen als 
volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van 
burgers. 
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale 
aandacht voor risicogroepen en levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke doelen op 
het sociale domein: 
- Zelfredzaamheid van burgers 
- Participatie van burgers 
- Veilig opgroeien 
 
Inhoudelijke koers voor 2018 
 De inhoudelijke koers voor 2018, zoals die in de kadernota 2018 is opgenomen, is de 
uitwerking voor 2018 van de eerder vastgestelde meerjaren- beleidsvisie van de GGD.In de 
kadernota 2018 wordt de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen geschetst die de basis 
zullen vormen voor de begroting 2018. Beleidsmatig bouwt de kadernota voort op de 
beleidsvisie van de GGD voor 2017 - 2019 "De GGD gaat verder … voor gezondheid" . Deze 
beleidsvisie is in 2016 vastgesteld, nadat de input van de gemeenteraden is gevraagd. Deze 
beleidsvisie sluit aan bij ons lokaal en regionaal beleid. 
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In de beleidsvisie zijn 3 speerpunten benoemd waar de GGD zich de komende jaren op richt: 
de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Deze speerpunten fungeren als 
kapstok in de kadernota: 
1. De klant centraal:  
- (Nieuwe) systemen waardoor klanten hun gegevens in kunnen zien en zelf afspraken 

kunnen plannen. 
- Klanten doen mee in projecten en panels. 
- De gemeente wordt meer bij het werk en de ontwikkelingen betrokken. Voor 

gemeenten wordt de GGD steeds meer een kennisinstituut dat gegevens op maat 
levert. 

- De gemeente kan een beroep doen op de GGD in het kader van de Omgevingswet, 
zodat gezondheid integraal meegenomen kan worden in omgevingsplannen. 

2. Verbinden met het veld: 
- Actieve bijdrage van de GGD in t Loket, vooral door de JGZ. 
- Actieve deelname van de JGZ: actief benaderen van kinderen die uit zicht dreigen te 

raken; daarbij sterkere samenwerking met onderwijs en huisartsen. 
- Kennisallianties met bijvoorbeeld ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, RIVM en 

onderzoeksafdelingen van gemeenten. E-health is daarbij belangrijk. 
3. Vernieuwen: 
- Stimuleren van concrete en lokale innovaties. 
 
Concrete prestaties en activiteiten van de GGD in 2018 worden later in het jaar vastgesteld, 
onder andere in de begroting 2018 en in gesprek met de gemeente.  
 
In de kadernota worden daarnaast de volgende ontwikkelingen genoemd: 
1. Basispakket: zorg voor statushouders in 2018 vanuit het basispakket, met waar nodig 
een bijdrage van gemeenten;  uitbreiding van de lokale keuzemogelijkheden binnen het 
basispakket. 
2. Wmo toezicht: op verzoek van gemeenten houdt de GGD als plustaak toezicht op (de 

kwaliteit van) Wmo voorzieningen: toezicht wanneer zich een calamiteit of 
(gewelds)incident heeft voorgedaan of proactief toezicht. 

3. Huisvesting: nieuwe huisvestingsvisie in 2017, gericht op betere dienstverlening 
dichtbij de inwoners en beter samenwerken met partners en binnen de GGD. 
Onderdeel van de huisvestingsvisie is de oriëntatie op de functies van de 
hoofdlocatie(s) van de GGD, waarbij efficiëntie en kwaliteit leidend zijn en ook de 
zichtbaarheid van de publieke gezondheid van belang is;  de hoofdlijnen van de 
nieuwe visie komen terug in de begroting 2018, waarop de gemeenteraden hun 
zienswijze kunnen geven. 

4. Continue vernieuwen bedrijfsprocessen:  investeren in moderniseren van 
bedrijfsprocessen; actualiseren van het bestedingsplan voor de reserve vernieuwing 
bedrijfsprocessen bij de jaarstukken. 
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5. Verantwoording: in 2017 komt het RIVM met een compacte set indicatoren voor de 
publieke gezondheid. De GGD sluit hier zoveel mogelijk op aan; inrichting van de 
begroting zodat heldere verantwoording op prestaties en resultaten mogelijk is. 

 
Inwonerbijdrage 
De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2018 te verhogen naar € 30,59 

• Bijdrage basispakket 2017   28,83 
• Indexering 2018    0,39     
• Huisvesting consultatiebureaus 2018 -0,08 
• Vaccinatieprogramma in het basispakket 1,45 
• Gemeentelijke bijdrage basispakket 2018 30,59 

 
Deze prognose is gebaseerd op  
a. Bijdrage basispakket in 2017 van € 28,83 
b. Indexering 2018:  voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt het systeem 

van de gemeente Tilburg gehanteerd. De eerste raming van Tilburg resulteert  in een 
voorlopige indexering van  1,36%. In februari volgt een bijstelling die in de begroting 
2018 wordt verwerkt.  

c. Huisvesting consultatiebureaus: het AB GGD besloot in 2014 te bezuinigen op de 
huisvesting van de consultatiebureaus. Dit leidt tot een lagere bijdrage van € 0,08 per 
inwoner. 

d. Vaccinatieprogramma in het basispakket: per 1 januari 2018 wordt het 
rijksvaccinatieprogramma een gemeentelijke taak (in de Wpg). De financiering gaat 
vanaf 2018 via het Gemeentefonds naar de gemeenten. Daarom is dit meegenomen 
in de inwonerbijdrage, die hierdoor € 1,45 (voorlopig bedrag) hoger wordt. Op basis 
van de meicirculaire van het gemeentefonds zal het definitieve bedrag worden 
vastgesteld. Deze berekening is conform de afspraken die eerder gemaakt zijn om de 
totale inwonersaantallen als grondslag voor de hele GGD financiering te nemen. De 
rijksbijdrage is op basis van het aantal jeugdigen, daarom zijn er herverdeeleffecten 
per gemeente.  

 
Er vindt geen indexering  van tarieven voor de plustaken, extra taken, die een gemeente 
inkoopt. Wel zullen de tarieven (voor de keuze- en plustaken) later opnieuw berekend 
worden op basis van een meer directe toerekening van de kosten. Het AB GGD  stelt de 
tarieven daarna vast. 
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 
De voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hart voor Brabant zijn 
juridisch juist. 
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk vanwege  de vorming van 
Meijerijstad door samengaan van de gemeenten Schijndel, Sint -Oedenrode en Veghel.  
De meest relevante wijzigingen zijn: 
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- de vorming van Meijerijstad 
- de artikelen over de verantwoordings- en inlichtingenplicht en over de 

bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de GGD zijn nu beter in lijn met de 
nieuw wet Gemeenschappelijke regelingen 

- een aantal bepalingen dat ook al in de Wet Gemeenschappelijke regelingen staat, 
staat nu niet meer in deze regeling 

 
Bevoegdheden 
Het college heeft de bevoegdheid de regeling vaststellen nadat de raad daarvoor 
toestemming heeft gegeven. In artikel 14 van de Wet publieke gezondheid is  opgenomen 
dat gemeenten verplicht zijn om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Op grond 
van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kan het college de regeling 
vaststellen nadat zij daarvoor van de gemeenteraad toestemming heeft gekregen. Deze 
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. Deze gewijzigde regeling is niet in strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
De regeling is definitief na vaststelling door meer dan twee derde van de colleges van 
gemeenten en met meer dan twee derde van het totale aantal inwoners in het werkgebied 
van de GGD. 
 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Instemmen met de kadernota 2018 van de GGD Hart voor Brabant en instemmen met de gewijzigde 
gemeenschappelijk regeling.  
 
4. Wat mag het kosten? 
De prognose van de GGD van de gemeentelijke inwonersbijdrage voor de gemeente Goirle  
voor 2018 is gebaseerd op een aantal aannames met betrekking tot  
- indexering: GGD volgt de indexering van Tilburg; in februari volgt een bijstelling 
- inwonersaantal 23.315 prognose is gebaseerd op inwonersaantallen op 1 oktober 

2016 van het CBS inwoners; in april 2017 zijn de aantallen per 1 januari 2017 bekend 
- de rijksbijdrage voor het vaccinatieprogramma wordt in de meicirculaire definitief 

bekend gemaakt. 
 
Op basis van bovenstaande gegevens verwachten we dat van de gemeente Goirle een 
bijdrage voor 2018 van € 713.205,85 wordt gevraagd. Dit is ten opzichte van 2017 € 
46.830,00 hoger. Echter er wordt van uitgegaan dat het bedrag van € 1,45 budgettair 
neutraal verwerkt kan worden. Voor de meerjarenbegroting van de gemeente betekent dit 
een extra raming van € 6358,00. Dit wordt meegenomen in de voorjaarsnota van de 
gemeente. De voorjaarsnota 2018 van de GGD Hart voor Brabant geeft enkel prognoses. 
Voor de definitieve kosten moet worden afgewacht tot de begroting 2018 van de GGD is 
ontvangen. 
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5. Communicatie en participatie / inspraak 
n.v.t.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Gemeenten hebben de mogelijkheid hun zienswijze in te brengen voor de vergadering van het AB. 
Gezien het feit dat de planning van de GGD niet strookt met de gemeentelijke planning, wordt 
voorgesteld om na de commissie Welzijn van 21 maart een voorlopige reactie van de gemeente 
Goirle uit te doen naar het AB van de GGD. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal deze reactie 
definitief zijn. De GGD heeft verzocht om schriftelijke reactie voor 21 maart, dit is niet haalbaar.  
 
7. Fatale beslisdatum 
n.v.t. 
 
8. Voorstel 
1. in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Hart voor Brabant 
2. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2017 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 21 maart 2017 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Hart voor Brabant 
 
2. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 april 2017. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


