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Adviesnota raad
Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2017 en tweede 
begrotingswijziging 2016 GGD

Samenvatting

Op 6 juli 2016 stelt het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de GGD Brabant-Zuidoost 
(hierna: GGD) de ontwerpbegroting 2017 en de tweede begrotingswijziging 2016 vast. 
Uiterlijk 17 juni 2016 kan uw gemeenteraad hierover een zienswijze indienen bij het 
AB. Deze zienswijze-procedure is niet van toepassing op de jaarstukken 2015 die 
volledigheidshalve als bijlagen aan dit advies zijn toegevoegd.

Beslispunten

1. De concept-zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 en de tweede 
begrotingswijziging 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost vast te stellen.

Inleiding

Het AB van de GGD nodigt de 21 gemeenteraden, die deelnemen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, uit om een zienswijze te geven 
op de ontwerpbegroting 2017 en de tweede begrotingswijziging 2016.

Op 19 mei 2015 heeft de Raad besloten om het plan van aanpak "rol bestuur bij 
samenwerkingsverbanden" vast te stellen. De GGD is in dit plan gecategoriseerd als 
een categorie 2 samenwerkingsverband. Dit houdt in dat uw raad een besluit neemt 
over de concept-zienswijze.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost
Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden' (15.0055 d.d. 19 
mei 2015)

Beoogd effect

De GGD, als verlengd lokaal bestuur van de 21 deelnemende gemeenten en als 
uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en 
realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.
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Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2017 en de tweede begrotingswijziging 2016 is conform 
eerder genomen en voorgenomen besluiten opgesteld

De conceptbegroting 2017 is een actualisering van de begroting 2016 met verwerking 
van reeds bekende ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene 
kostenstijging.

1.2 Het bedrag dat van de gemeente Veldhoven gevraagd wordt past binnen het 
budget van de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Volgens de ontwerpbegroting 2017 vraagt de GGD een inwonersbijdrage van 
C 701.555,00. Dit kan opgevangen worden binnen het beschikbare budget op product 
6405 (GGD).

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het besluit van het Algemeen Bestuur kan afwijken van de zienswijze van de 
gemeente Veldhoven

Er zijn 21 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van de 
GGD. Alle gemeenten zijn uitgenodigd om een zienswijze op de ontwerpbegroting 
2017 en de tweede begrotingswijziging 2016 in te dienen. Op 6 juli weegt het AB 
ingekomen zienswijzen af bij de besluitvorming hierover. Het is goed mogelijk dat het 
uiteindelijke besluit afwijkt ten opzichte van individuele zienswijzen. Dit kan zowel 
positieve als negatieve financiële gevolgen hebben voor de gemeente Veldhoven.

Financiën

In 2016 is besloten om van een behaalde besparing op huisvestingskosten van 
C 200.000,00 de helft aan te wenden voor verlaging van de inwonerbijdrage. De 
tweede begrotingswijziging regelt dit. Hierdoor krijgt Veldhoven C 5.900,00 terug in 
2016.

Communicatie en samenspraak

Over het indienen van een zienswijze vindt geen communicatie plaats.

Uitvoering I planning

De zienswijze zal schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de GGD worden gestuurd. 
Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur de zienswijze ter besluitvorming aan het 
Algemeen Bestuur aanbieden.

Bijlagen

1. Concept-zienswijze raad aan Algemeen Bestuur GGD;
2. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2015, de tweede begrotingswijziging 2016 en de 
concept programmabegroting 2017;
3. Jaarstukken 2015;
4. Tweede begrotingswijziging 2016;
5. concept programmabegroting 2017
6. Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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