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A.

Samenvatting

Jaarlijks stelt de GGD Brabant-Zuidoost een programmabegroting op. Formeel dient de
gemeenteraad in de gelegenheid te worden gebracht een zienswijze in te dienen volgens
artikel 33 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.
B.

Voorgesteld besluit

De concept programmabegroting 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost te voorzien van een
negatieve zienswijze.
C.

Inleiding

De programmabegroting 2021 is een actualisering van de programmabegroting 2020,
waarbinnen een indexering van 2,44% plaatsvindt. Dit volgens de, voor de vier grote
gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant (GGD, MRE, ODZOB en VRBZO),
vastgestelde methodiek.
Daarnaast zijn de onderstaand majeure ontwikkelingen als gevolg van de bestuursopdrachten
erin verwerkt:
- De doorwerking van de eenmalige bijdrage (€ 1 per inwoner) in 2020 ter verbetering van de
bedrijfsvoering. Die doorwerking leidt tot een verlaging van de inwonerbijdrage met € 0,20 per
inwoner.
- In de meerjarenraming wordt gerekend met mutatie in het aantal inwoners. Dit verschilt nu
van genoemde 4GR-afspraak.
- De integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 van Zuidzorg naar de GGD. De financiële
gevolgen van deze integratie zijn in de ontwerpbegroting 2021 op hoofdlijnen verwerkt.
Bij de besluitvorming omtrent inbesteding van JGZ 0-4 bij de GGD is vastgesteld dat de eerste
2 jaren (2021 en 2022) sprake zal zijn van budgetneutraliteit. Op dit moment is voor een
aantal gemeenten (waaronder gemeente Valkenswaard) geen sprake van budgetneutraliteit als
gevolg van de gemeentelijke indexatie van de subsidieovereenkomsten met Zuidzorg en
Zorgboog in 2020. Hiermee is in de businesscase Integrale JGZ 2019 geen rekening gehouden.
Een ambtelijke financiële werkgroep gaat nu aan de slag om hiervoor met een oplossing te
komen. In juli gaat het bestuur van de GGD dit definitief vaststellen en daarbij zal ze het
voorstel van de ambtelijke financiële werkgroep en de dan ingekomen zienswijzen van de
gemeenten meewegen en in de definitieve begroting verwerken.
- Voor de contracttaken JGZ 0-4 is vooralsnog een stelpost van € 1.000.000,- opgenomen.
D.

Wat willen we bereiken?

Een zienswijze op de programmabegroting 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost indienen.
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E.

Wat gaan we er voor doen?

Er wordt door de gemeenteraad van Valkenswaard een zienswijze ingediend op de concept
programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost. In de zienswijze wordt het standpunt
uitgedragen dat de gemeente Valkenswaard wordt benadeeld door de indexering die de GGD in
haar concept programmabegroting 2021 toepast. Deze indexering is vastgesteld op een
percentage van 2,44%, waar de gemeente Valkenswaard richting Zuidzorg een percentage van
1,4% toepaste.
F.

Betrokken partijen

N.v.t.
G.

Beheer en onderhoud

N.v.t.
H.

Financiën

De bedragen worden verwerkt in de begroting 2021 van de gemeente Valkenswaard. Zoals
aangegeven bij punt 3 van de argumenten, is op grond van deze begroting 2021 voor
gemeente Valkenswaard geen sprake van budgetneutraliteit zoals eerder afgesproken is bij het
uitwerken van de Bestuursopdracht van de GGD.
Er is geen budgetneutraliteit voor de gemeente Valkenswaard, omdat bij het verlenen van de
subsidie 2020 aan Zuidzorg door de gemeente Valkenswaard een lagere index (1,4%) voor het
bepalen van het kindtarief is gehanteerd. Dit wijkt af van het bedrag dat de GGD heeft
gehanteerd bij het bepalen van de basis voor 2021 in hun begroting 2021. Genoemd punt is
nog in onderzoek bij de GGD. In juli wordt uitsluitsel verwacht. Vooruitlopend hierop zal dit
standpunt in de zienswijze richting de GGD worden gecommuniceerd.
I.

Vervolgstappen

De zienswijze van de gemeenteraad van Valkenswaard wordt ingediend bij de GGD BrabantZuidoost. Het algemeen bestuur neemt de zienswijzen mee in haar uiteindelijke besluit tot
vaststelling van de programmabegroting 2021.
J.

Communicatie

N.v.t.
K.

Bijlage(n)

Concept-zienwijze gemeenteraad Valkenswaard.
L.

Ter inzage liggende stukken

1 aanbiedingsbrief;
2 conceptprogrammabegroting 2021;
3 wijziging Gemeenschappelijke Regeling Brabant-Zuidoost.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020,
nummer 1148478/1207245;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 mei 2020;

BESLUIT
De concept programmabegroting 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost te voorzien
van een negatieve zienswijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2020.
Kenmerk: 1148478/1209283
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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