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De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 1 juli 2010

gelet op de gemeentewet:
Besluit:
In te stemmen met de aan dit besluit gehechte brief gericht aan het Dagelijks Bestuur van de GGD
Brabant-Zuidoost betreffende de ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost 2011.
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Geacht bestuur,
Naar aanleiding van de ontvangen ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost voor het
jaar 2011 dienen wij hierbij onze zienswijze in.
Voordat wij inhoudelijk ingaan op onze zienswijze, geven wij aan dat deze zienswijze
wordt ondersteund door diverse andere deelnemende gemeenten aan de
Gemeenschappelijke Regeling. Zij zullen dezelfde zienswijze bij u indienen met het
vriendelijke verzoek om deze te overhandigen aan het Algemeen Bestuur van de GGD,
zodat zij hiermee rekening kan houden wanneer zij de begroting gaat vaststellen tijdens
haar vergadering van 24 juni a.s.
Onze zienswijze houdt het volgende in:
Gemeente Valkenswaard verzoekt het Algemeen Bestuur om de ontwerp-begroting van
de GGD Brabant-Zuidoost voor het jaar 2011 "onder voorbehoud" vast te stellen, omdat
wij een aantal ontwikkelingen in de begroting constateren waarvan we op dit moment
niet kunnen inschatten wat de eventuele financiële gevolgen zijn voor de inhoud,
omvang en kwaliteit van de dienstverlening van de GGD aan de deelnemende
gemeenten.
Een ander punt van aandacht zijn de te verwachten rijksbezuinigingen ten aanzien van
een lagere (structurele) uitkering in het gemeentefonds. Omdat gemeenten een
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belangrijke financier van de GGD zijn, doet de GGD er goed aan om zich hierop ook
voor te bereiden.
Gelet op bovenstaande geven wij de GGD dan ook de volgende opdrachten mee:
♦

Ee n risicoanalyse te maken van de volgende ontwikkelingen in de ontwerp
begroting:
o de toename in de kapitaallasten door nieuw huisve stingsbe le id
(verondersteld wordt dat deze toename gedekt wordt door een
efficiencyverbetering); Aange ge ve n dient te worden waaruit de
efficiencyverbetering be staat en welke invloed de ze onderdelen op de
dekking hebben zodat dit vooraf inzichtelijk is.
o ed afname van de pe rsone e lsformatie /koste n;
o e n het schrappen van de post onvoorzien.
4 Ee n bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage uit te werken ter
grootte van 10% vanaf 2012 en verder, met als vertrekpunt de ontwerp
begroting 2011.
♦ Pe r opdracht aan te geven wat de financiële e n inhoudelijke ge volge n zijn voor
de hoogte van de inwonersbijdrage e n voor de inhoud en omvang van de
dienstverlening van de GGD aan de deelnemende ge me e nte n.
Wij verwachten de resultaten van deze opdrachten vóór 1 oktobe r 2010 van de GGD
ontvangen te hebben. Daarna is het aan onze raad om definitief me t de begroting in te
stemmen of toch een begrotingswijziging noodzake lijk te achten.
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