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Ontwerpbegroting 2013 GGD Brabant-Zuidoost.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Conform artikel26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost dient de begroting
jaarlijks te worden goedgekeurd binnen de gestelde termijnen. De gemeenteraad krijgt gelegenheid haar
zienswijze kenbaar te maken vóór 14 juni 2012.
B.

Voorgesteld besluit

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2013 (zie bijlage 1) van de gemeenschappelijke regeling GGD
Brabant-Zuidoost (GGD BZO). Uitspreken dat de begroting 2013 van de GGD BZO geen aanleiding
geeft tot het plaatsen van op- of aanmerkingen dan wel het meegeven van suggesties.
C.

Inleiding

De GGD heeft conform artikel 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost op
2 april 2012 de concept-begroting aan de gemeenteraad aangeboden opdat hij in staat wordt gesteld van
zijn zienswijze kenbaar te maken.
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 28 juni aanstaande. Zienswijzen kunnen vóór 14 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 28 juni. Als gevolg daarvan zal het
college na de commissievergadering namens uw raad een zienswijze indienen. Dit kan niet eerder dan 15
juni omdat de commissie op de 14e juni vergadert. Na de behandeling in de gemeenteraad van 28 juni
2012 kan het standpunt definitief worden meegedeeld.
D.

Wat willen we bereiken?

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-zuidoost voor 21 maart 2011 uw zienswijze kenbaar maken.
In uw zienswijze opnemen dat u kennis hebt genomen van de indexering van 1,5% en de risico’s die de
GR loopt met het weerstandsvermogen en de huisvesting.
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E.

Wat gaan we er voor doen?

Wij hebben de kosten en baten naast elkaar gezet en de belangrijkste risico’s in kaart gebracht.
De geactualiseerde begroting 2012 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2013.
De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2012 hebben
betrekking op:
a. programma openbare gezondheidszorg
b. programma ambulancezorg
ad a. programma openbare gezondheidszorg
•
Voor de indexering van kosten en baten is integraal 1,5% opgenomen, conform de vastgestelde
methodiek gebaseerd op de CPB index voor overheidsconsumptie.
Met deze in 2011vastgestelde methodiek van indexeren laat de Gemeenschappelijke Regeling
het principe van nacalculatie los. Daar schuilt een risico in dat begroting en resultaatrekening uit
elkaar gaan lopen. Doordat de GGD uitkomst is van een Gemeenschappelijk Regeling, blijven de
deelnemende gemeenten te allen tijden financieel verantwoordelijk voor negatieve (en positieve)
verschillen tussen begroting en feitelijke kosten
• Aanpassing in verband met nieuwe huisvesting Eindhoven; deze huisvestingskosten wijken af
van de in begroting 2012 opgenomen kosten omdat de huisvestingssituatie halverwege 2012 is
gewijzigd vanwege de verhuizing van de Stadhuistoren naar de Witte Dame. Dit resulteert in
toename van de kapitaallasten, afname overige goederen en diensten (huur) en vervallen bijdrage
gemeente Eindhoven
• De bezuinigingstaakstelling is in 2012 ten laste gebracht van de algemene reserve. De GGD
verwacht dat de omvang van de contracttaken verder afneemt, de aanname is 10%. Ook bij de
overige baten houdt de GGD rekening met een beperkte vermindering. Deze prognose leidt tot
een vermindering van de formatie en daarmee van de personele kosten.
Ad b. Pogramma ambulancezorg
Inhuur van derden neemt af en de personele kosten nemen dito toe. Dit is budgettair neutraal. Dit is
echter afhankelijk van de werving van voldoende werving van gekwalificeerd eigen personeel.
Zijn er risico’s te verwachten in 2013?
Ja, een mogelijk risico is het weerstandsvermogen en de huisvesting
weerstandsvermogen
De GGD verwacht een verdere afname van contract- en overige baten en in dit verlengde ook verdere
afname van formatie. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor eventuele frictiekosten (wachtgeld
e.d.) en het weerstandsvermogen/algemene reserve. In 2012 is eenmalig een bedrag uit het
weerstandsvermogen/algemene reserve ontrokken. Mocht zich een hoger tekort voordoen en het
weerstandsvermogen/algemene reserve is niet aangevuld, dan dragen gemeenten het risico. Dit omdat de
GGD uitkomst is van een Gemeenschappelijk Regeling. De deelnemende gemeenten blijven te allen
tijden financieel verantwoordelijk voor negatieve (en positieve) verschillen tussen begroting en feitelijke
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kosten.
Huisvesting
Op verzoek van de gemeente Eindhoven moet de GGD de vestiging Eindhoven (GGD-toren) verlaten. In
2011 besluit de Gemeenschappelijke Regeling (gemeenten = algemeen bestuur GGD) te verhuizen naar
de Witte Dame. De GGD verhuist medio 2012. De effecten hiervan zijn opgenomen in de begroting
2013.
Directie en ondersteunende functies blijven vooralsnog in Callenburg. Niet duidelijk is namelijk of het
voornemen te verkopen op dit moment financieel acceptabel is. De Witte Dame is voor uitvoerende
sectoren en wordt gebruikt volgens het concept “Nieuwe Werken”.
F.

Financiën

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 28 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 2013.
G. Vervolgstappen

De zienswijze na de behandeling in de raadsvergadering meedelen aan de GGD. Hiermee wordt voldaan
aan het reglement.
H. Communicatie

De GGD schriftelijk in kennis stellen van uw zienswijze.
I.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief GGD Brabant-Zuidoost.
J.

Ter inzage liggende stukken

1. Begroting GGD BZO 2013.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2012 , nummer

;

Gelet de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 21 mei 2012
BESLUIT

Dat de begroting GGD BZO 2013 geen aanleiding geeft tot het plaatsen van op- of aanmerkingen dan wel
tot het meegeven van suggesties.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 mei 2012

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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