
BIJLAGE I: Kaders  
 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. In de Nota 
Verbonden Partijen, die door de 18 gemeenten in de regio West-Brabant is vastgesteld, is deze datum naar voren 
gehaald en bepaald op 1 februari. Als input voor die kaders hebben de gemeenteraden eind 2016 richtlijnen 
vastgesteld en aan ons toegezonden. 
 
 

Financiële richtlijnen begroting 2018 Verbonden 
Partijen 
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht 

dat zij een structureel financieel-sluitende 

meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de 

deelnemers. De gehanteerde 

begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de 

begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. 

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis 

van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 

nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in 

de primitieve begroting mogen worden 

opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen 

Bestuur is besloten. 

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent 

dat de voorgeschreven gegevens in de begroting 

dienen te worden opgenomen, waaronder: 

- Financiële kengetallen; 

- de verwachte omvang van het eigen vermogen en 

het vreemd vermogen aan het begin en aan het 

einde van het begrotingsjaar; 

- Verantwoording overhead op een apart taakveld; 

- Vermelding van de gehanteerde rentepercentages. 

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de 

deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe 

dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel 

tot resultaatbestemming voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur van de GR. 

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de 

geldende CAO van de betreffende GR; 

6. Het prijsindexcijfer van de algemene 

prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 

Toepassing GGD West-Brabant 
 
GGD West-Brabant past dit toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw beleid is afzonderlijk toegelicht in de kadernota 
2018. Indien het Algemeen Bestuur hiermee instemt, 
wordt het nieuwe beleid toegepast in de begroting. De 
begroting wordt aangeboden aan het Algemeen 
Bestuur in de vergadering van 6 juli 2017.  
 
 
 
De begroting van de GGD West-Brabant voldoet 
hieraan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het positieve resultaat vloeit terug naar de gemeenten. 
Als het Dagelijks bestuur anders adviseert aan het 
Algemeen Bestuur en dit overgenomen wordt, kan 
hierop afgeweken worden.   
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2016 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de 

toe te passen indexering voor de begroting 2018. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing  is aandacht voor de risico’s door 

deze te kwantificeren en prioriteren. 

8. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota 

Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari aan de raden 

toegezonden dienen te worden)  een 

terugkoppeling te geven over de richtlijnen. 

 

Beleidsinhoudelijke richtlijnen 
 
1. De GGD is in het leven geroepen om namens de 

West-Brabantse gemeenten uitvoering te geven 

aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de 

gemeenten opgedragen taken. Zij voert op 

onderdelen ook taken uit die vallen onder andere 

wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet. Van de 

GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek 

publieke gezondheid aansluit op regionale en 

lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan 

(bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en Jeugdzorg) én 

op de behoeften en vragen van burgers 

(vraaggericht werken).  

2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot 

flexibilisering en modernisering van haar 

producten en –dienstenaanbod (in de vorm van 

plus- of markttaken). Doel is meer keuzevrijheid 

voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw 

beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe 

bestaande taken niet meer of anders worden 

uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met 

de GGD in gesprek over welke producten en 

diensten daadwerkelijk tot haar basistaken 

gerekend moeten worden.  

3. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen 

met gemeenten, maatschappelijke organisaties, 

onderwijsinstellingen en andere partners met het 

doel dat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zo 

zelfredzaam en zo lang mogelijk kunnen blijven 

meedoen in de samenleving. ‘Positieve 

gezondheid’ is hét uitgangspunt binnen het GGD-

 
 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 2016 de 
Financiële Verordening vastgesteld, waarin de 
methodiek staat voor de berekening van het loon- en 
prijspeil. Deze methode wordt toegepast.  
 
De richtlijn(en) zijn toegepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze inhoudelijke richtlijn is toegepast. De kaders voor 
het werk van de GGD worden gevormd door 
maatschappelijke ambities die gedeeld worden met 
gemeenten en andere samenwerkingspartners in onze 
Regio en daarbuiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze begroting wordt helder aangegeven welke 
veranderingen middels ombuigingen binnen bestaande 
begroting worden opgelost en welke veranderingen 
intensiveringsvoorstellen nodig hebben. De begroting 
heeft ook een helder overzicht van ons 
productenpakket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De GGD past deze richtlijn ook toe. 
 
 
 
 
 



handelen: burgers worden vooral aangezet tot het 

voeren van eigen regie met gebruik van eigen 

mogelijkheden en het sociaal netwerk. Voor 

burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in 

samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage 

aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om 

kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, 

laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) 

dak- en thuislozen en ouderen die de regie over 

hun eigen leven dreigen te verliezen. 

4. De GGD zorgt voor prestatie-indicatoren die de 

belangrijkste te behalen resultaten voor haar taken 

in beeld brengen. In ieder geval voor het 

vernieuwde Basispakket Jeugdgezondheidszorg en 

rekening houdend met de verplichte indicatoren 

uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De GGD past deze richtlijn ook toe.  
 
 

 
 
 


