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Adviesnota raad 

1e Begrotingswijziging van de GGD 2020 

 

Samenvatting 

 

In 2019 informeerden wij u over de bestuursopdracht ‘Een financieel gezonde basis 

voor een wendbare GGD Brabant-Zuidoost’. 
Een onderdeel van de bestuursopdracht die de GGD vanaf 2020 gaat uitvoeren is de 

verbetering van de bedrijfsvoering. Hiervoor dienen eenmalige uitgaven gedaan te 

worden waarvoor de GGD geen middelen heeft. 

Een ander onderdeel van de bestuursopdracht is het onderbrengen van de 

jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jarigen bij de GGD, dus het integreren van de 

jeugdgezondheidszorg bij de GGD. Ook hiervoor is een adequate bedrijfsvoering 

nodig.  

 

Hiertoe is een begrotingswijziging opgesteld voor de begroting 2020. Hierop wordt een 

zienswijze van de raad gevraagd.  

 

Beslispunten 

 

1. A Geen zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020; 

B De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen.  

 

Inleiding 

 

In september 2019 is de raad met een raadsinformatienota geïnformeerd over de 

verbeteraanpak bij de GGD. Voor de uitvoering van de bestuursopdracht vraagt de 

GGD Brabant Zuidoost een eenmalige bijdrage van in totaal € 750.000,00 ofte wel € 
1,00 per inwoner. Hiermee kan de GGD Brabant Zuidoost het HRM instrumentarium en 

begeleiding naar zelforganisatie financieren, de informatie huishouding optimaliseren, 

LEAN prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management 

rapportages opleveren. De GGD heeft zelf geen middelen om de kosten van deze 

verbeteringen te dekken. Uiteindelijk verwacht de GGD Brabant Zuidoost dat vanaf 

2021 de gemeentelijke inwonerbijdrage structureel kan worden verlaagd met een 

bedrag van€ 0,20 per inwoner. 
 

De GGD heeft voor 2020 dan ook een begrotingswijziging opgesteld. De 21 

gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze hierover kenbaar te maken. Dit wordt 

gevraagd omdat de met de begroting 2020 vastgestelde inwonerbijdrage hierdoor 

verandert. 

 

  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

BBV, gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen, Plan van aanpak "rol bestuur 

bij samenwerkingsverbanden" 
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Beoogd effect 

 

Een stabiele en toekomstbestendige GGD-organisatie die positief bijdraagt aan de 

gezondheid van de inwoners van de regio. 

 

Argumenten 

 

1.1.Een eenmalige bijdrage is voor structurele verbeteringen 

Met deze eenmalige bijdrage wordt gekomen tot structurele maatregelen bij de 

GGD die leiden tot een financieel gezonde en flexibele organisatie die aansluit 

bij de veranderende buitenwereld en voortkomt uit een toekomstgerichte visie 

op de organisatie. De GGD voert voor de gemeente wettelijke taken uit op het 

gebied van publieke gezondheidszorg 

 

 

1.2  De bedrijfsvoering moet worden verbeterd  

Om een soepele integratie van de jeugdgezondheidszorg te faciliteren is een 

adequate bedrijfsvoering bij de GGD een vereiste. Om de bedrijfsvoering op het 

gewenst niveau te brengen, worden eenmalig kosten gemaakt waarvoor geen 

dekking is. Daarom wordt een eenmalige bijdrage aan de 21 gemeenten gevraagd 

van € 1,- per inwoner. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

1.1 De integratie is een grote uitdaging 

Het regionaal integreren van de jeugdgezondheidszorg 0-4 binnen de GGD is 

een grote complexe opgave. De opgave is ambitieus en het vergt behoorlijke 

inspanning om deze binnen de randvoorwaarden te realiseren. Met de gekozen 

structuur en opzet wordt verwacht dat deze opgave wordt gerealiseerd.  

 

 

 

Financiën 

 

De eenmalige bijdrage aan de GGD is voor Veldhoven € 45.358.  Hiervoor is binnen 

taakveld 7.1 voldoende budget beschikbaar. In de programmabegroting 2020-2023 is 

deze post namelijk als nieuw beleid door uw raad vastgesteld. 

 

Communicatie en samenspraak 

 

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de 

begrotingswijziging voor 2020. Het is daarmee aan de algemeen besturen om hierover 

te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom 

niet aan de orde. 

 

Uitvoering / planning 

 

De zienswijze wordt schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de GGD verstuurd. Het 

Dagelijkse Bestuur zal de zienswijzen van alle 21 gemeenten voorzien van hun reactie 

en aanbieden aan het Algemeen Bestuur voor besluitvorming. 

  

 

Bijlagen 

Begrotingswijziging 

Toelichting begrotingswijziging 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD 
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

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

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 
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