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Begroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost.

Conform artikel26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost dient de begroting
jaarlijks te worden goedgekeurd binnen de gestelde termijnen.

1.
2.
3.

In te stemmen met de concept-programmabegroting 2012
in te stemmen met de methodiek van het jaarlijks indexeren van het bedrag per inwoners voor de
budgetperiode 2012-2015
in te stemmen met bijgevoegde zienswijze naar aanleiding van de concept-programmabegroting
2012 van de GGD Brabant-Zuidoost.

De GGD heeft conform artikel 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost op
13 april 2011 de concept-begroting aan de gemeenteraad aangeboden opdat hij in staat wordt gesteld van
zijn gevoelen te doen blijken.
Ingevolge de gemeenschappelijke regeling moet het algemeen bestuur van de GGD de begroting
goedkeuren voor 1 juli in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting van toepassing is. De
onderliggende stukken moeten voor 1 mei bij de betreffende gemeente zijn ingediend. De GGD heeft aan
deze termijn voldaan.
Rekening houdend met het commentaar van uw raad zal het Algemeen Bestuur de begroting vaststellen in
haar vergadering van 29 juni aanstaande. Zienswijzen kunnen voor 22 juni aanstaande worden ingediend
bij het dagelijks bestuur van de GGD. Voor onze gemeente is het niet haalbaar om de ontwerp-begroting
voor die tijd in uw vergadering vast te stellen. Uw raad vergadert op 29 juni. Als gevolg daarvan zal het
college na de commissievergadering namens uw raad een zienswijze indienen. Na de behandeling in de
gemeenteraad van 29 juni 2011 kan het standpunt definitief worden meegedeeld.

Ad 1. In de concept-programmabegroting is rekening gehouden met het bestuursbesluit over een
taakstellende bezuiniging.
Tussen de primaire begroting 2011 en nu heeft het Algemeen Bestuur een aantal bestuursbesluiten
genomen die op de juiste manier zijn doorvertaald in deze ontwerpbegroting (bijlage 1).

Het gaat hierbij om de volgende besluiten:
taakstellende bezuiniging van 10% per 2012 ten opzichte van de begroting 2011;
toevoeging van het product “Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg”(DDJGZ) aan het
gemeenschappelijk takenpakket en omzetting van het product “inspecties peuterspeelzalen”van
gemeenschappelijke taak naar contracttaak;
Geen reservering op te nemen voor mogelijke toekomstige taken die samenhangen met
ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg/jeugdbeleid.
Ad 2. De methodiek van jaarlijks indexeren is sterk vereenvoudigd
In de vorige begroting werd met een heel complexe systematiek van indexeren gewerkt. Zo werd er
rekening gehouden met aparte en gewogen indexen voor prijs en loon, er werd nacalculatie toepast bij
meerdere begrotingsjaren uit het verleden, en veranderingen in het inwonertal van het werkgebied van de
GGD werden verrekend.
Het Algemeen Bestuur doet in deze ontwerpbegroting een voorstel om de methodiek van het jaarlijks
indexeren aan te passen (zie bijlage 2 en pagina 81 van de begroting).
Kanttekeningen en risico’s
Ad 1 Het slagen van de taakstellende bezuiniging is niet gegarandeerd
Of de GGD ook echt een bezuiniging van 10% gaat halen is altijd ongewis. Echter zowel bestuurlijk (de
portefeuillehouder volksgezondheid is naast lid van het Algemeen Bestuur ook lid van de financiële
commissie van de GGD) als ambtelijk is het contact met de GGD intensief en positief kritisch.
De inhoudelijke uitwerking van de taakstelling (gevolge voor kwantiteit en kwaliteit van de
dienstverlening van de GGD) wordt uw raad, als vervolg op het financieel vaststellen van de begroting
2012, nog voorgelegd.
Ad 2 gemeenten zijn en blijven altijd financieel verantwoordelijk
Volgens de nieuwe methodiek van indexeren wordt het principe van nacalculatie losgelaten. Daar kan een
risico in schuilen dat begroting en resultaatrekening uit elkaar gaan lopen. Doordat de GGD uitkomst is
van een Gemeenschappelijk Regeling, zullen de deelnemende gemeenten te allen tijden financieel
verantwoordelijk blijven voor negatieve (en positieve) verschillen tussen begroting en feitelijke kosten.
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Doorlopende subsidierelatie.
De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder
van de Wet Publieke Gezondheid, op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten
functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.
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Niet van toepassing.
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Kortheidshalve verwijzen wij u naar het begeleidend benw-voorstel.
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Niet van toepassing.
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De zienswijze na de behandeling in de commissievergadering van 17 juni aanstaande meedelen aan de
GGD. Hiermee wordt voldaan aan het reglement.
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De financiële gevolgen naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur zijn onontkoombaar
vanwege de Valkenswaardse deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
Indien de begroting van de GGD op 30 juni aanstaande wordt vastgesteld conform het ontwerp, dan is dit
conform de begroting van gemeente Valkenswaard. Mocht het besluit anders zijn, dan zullen de
financiële gevolgen meegenomen worden bij de procedure begroting 2012.
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Niet van toepassing.
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Conceptbegroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost.
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