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Ontwerpbegroting 2013

Geachte Raad,
Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijk Regeling GGD Brabant-Zuidoost, bieden wij u
bijgaand de ontwerpbegroting voor het jaar 2013 aan.
Wij verzoeken u, uw zienswijze op deze begroting voor 14 juni a.s. aan ons kenbaar te maken, zodat
wij de commentaren van de gemeenten kunnen betrekken bij de beraadslaging in het Algemeen
Bestuur dat de begroting in zijn vergadering van 28 juni zal vaststellen.
In 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD voor de jaren 2012 tot en met 2015 de methode
vastgesteld op basis waarvan de begrotingsbedragen ieder jaar zullen worden geïndexeerd. Daardoor
weten zowel gemeenten als GGD waar ze aan toe zijn. Kern van deze methode is dat er één door het
Centraal Planbureau (CPB) vastgesteld percentage voor aanpassing van lonen en prijzen wordt
gehanteerd en er niet wordt na-gecaiculeerd. Na vier jaar wordt bezien of de methode uit de pas loopt
met feitelijke kostenontwikkeling. Voor 2013 betekent de toepassing van deze index voor
consumptieve overheidsbestedingen een aanpassing van het bedrag per inwoner, van 1.5%.
Zoals gebruikelijk zullen we de ambtenaren van de gemeenten in de gelegenheid stellen om vragen en
opmerkingen over de begroting aan de GGD voor te leggen. Zo nodig zullen we daarvoor een
afzonderlijk overleg met de ambtenaren beleggen. Doelstelling is om eventuele onduidelijkheden in
een vroeg stadium weg te nemen en daardoor een goede discussie in het Algemeen Bestuur over de
begroting mogelijk te maken, mede op geleide van de commentaren van de gemeenteraden.
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Wij vinden het belangrijk om u nu al deelgenoot te maken van de discussie die we, mede op advies
van onze Financiële Commissie, over de begroting 2013 in ons Dagelijks Bestuur hebben gevoerd. We
veronderstellen dat er een nieuwe bezuinigingsronde op gemeenten afkomt en de gemeenschappelijke
regelingen zullen daarbij waarschijnlijk niet ontzien worden. De keuze van een bezuiniging van 10%
(die we met ingang van 2012 doorvoeren en ook in 2013 deels moeten realiseren) was het resultaat
van een zorgvuldige discussie, waaruit naar voren kwam dat die 10% moest worden beschouwd als het
maximum van wat de organisatie nog kon dragen zonder dat rigoureus in het gemeenschappelijk
pakket moest worden geschrapt. Dit impliceert dat verdere kortingen zullen leiden tot ingrijpende
aanpassing van het gemeenschappelijk pakket. Dit vraagt een zeer zorgvuldige en fundamentele
discussie waarvoor de benodigde tijd moet worden genomen. Maar de discussie die destijds leidde tot
het besluit om 10% te korten, door ingrepen in de zorgvoorzieningen, leidde toen al tot de conclusie
dat bestuursleden geen verdere verschraling van zorg wenselijk achtten.
Met de ervaringen van de bezuinigingsronde van die 10% nog vers in het geheugen wil het DB nu het
signaal afgeven dat we verdere bezuinigingen op het gemeenschappelijk pakket van de GGD, eigenlijk
niet verantwoord vinden; de limiet van wat nog op dat pakket kan worden gekort is wel bereikt.
Immers ook voor die 10% ronde zijn al keuzes gemaakt om zo efficiënt mogelijk te werken. Natuurlijk
hangt onze opvatting samen met onze visie op de inhoud en omvang van het takenpakket van de
GGD. Gemeenten die in 2013 verder zouden willen korten op de GGD zouden dus met name moeten
kijken naar de contracttaken.
Wij zullen over deze materie in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni a.s. diepgaand
met elkaar spreken.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur GGD Brabant-Zuidoost
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Voorzitter

