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Begeleidende brief ontwerp beleidsbegroting 2019 en 2de begrotingswijziging 2018

Geachte leden van het college en de raad,

Bijgaand treft u het ontwerp van de beleidsbegroting 2019 van de GGD West-Brabant aan. Tevens 
leggen wij tegelijkertijd de 2de begrotingswijziging op de begroting 2018 aan u voor. Wij bieden u deze 
twee verschillende stukken in één proces aan, zodat u in de mogelijkheid bent om in één zienswijze 
proces meerdere stukken te behandelen.

Procedure (ontwerp) beleidsbegroting 2019
Het begrotingsproces van een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD, loopt voor op uw eigen 
gemeentelijke begrotingsproces. Hierdoor kan de besluitvorming op de gemeenschappelijk uit te 
voeren taken zijn verwerkt in de ontwerp begroting van uw eigen gemeente.
Zoals gebruikelijk gaat het begrotingsproces in twee stappen. Als eerste stap hebben we u (eventueel 
uw voorgangers) op 30 januari 2018 de kaders van 2019 toegestuurd, zoals deze werden voorgesteld 
door het Algemeen Bestuur (AB). Hierover zijn wij met u en uw raden op 5 maart in dialoog gegaan. 
Enkele gemeenten hebben ons via raadsbesluiten hun standpunten laten weten en die zijn 
meegenomen in de tot standkoming van het ontwerp beleidsbegroting. Ook is in voorliggende 
begroting rekening gehouden met de Richtlijnen uit de Nota Verbonden.
Op 29 maart 2018 zijn deze kaders vastgesteld door het AB, die de basis zijn voor het voorliggende 
ontwerp van de beleidsbegroting. Dit is stap twee, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om uw 
zienswijze uit te brengen. Deze zienswijzen zullen behandeld worden bij de vaststelling van de 
begroting 2019 door het AB op 5 juli a.s.
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Inhoud ('ontwerp') beleidsbegroting 2019
In de begroting 2019 wordt inhoudelijk toelichting gegeven op de ambities en doelen voor 2019. 
Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke basistaken de GGD West-Brabant verricht en welke 
resultaten we hierop willen bereiken.

Bijzondere aandacht vragen we voor:
• Het in samenspraak met gemeenten en samenwerkingspartners voorbereiden van de invoering 

van de nieuwe omgevingswet.
• Het versterken van 'samen optrekken' in de regio door afspraken te maken met andere 

gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingspartners in onze regio om effectiever te zijn 
op bepaalde ambities.

• Het borgen van het uitstapprogramma voor uittredende prostitués, waarvoor we vermelding in 
het regeerakkoord benutten om onze regio onderdeel te laten zijn van een landelijk dekkend 
netwerk van RUPS inclusief landelijke middelen.

• Het doorpakken van onze 'lessons learned' uit de integrale campingaanpak Fort Oranje. En 
onze rol als crisisorganisatie (met ketenorganisaties) hierin.

• Onze manier van werken rondom datagedreven publieke gezondheid om (nog) meer 
gezondheidswinst te creëren.

• Het verder doorpakken van de jeugdgezondheidszorg met specifieke aandacht voor 
ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid.

• Aandacht voor tweedeling in de gezondheid: leefstijl, preventie, kwetsbare groepen.

Procedure 2de begrotingswijziging 2018
Door het AB is vastgelegd dat begrotingswijzigingen die geen extra beroep doen op gemeentelijke 
bijdragen, niet voor zienswijze naar de gemeenten worden gestuurd, maar de normale bestuurlijke 
route via dagelijks bestuur naar AB doorlopen. De financiële verordening van de GGD vormt hiervoor 
de basis.
Deze tweede begrotingswijziging voor 2018 is weliswaar budgettair neutraal: deze vraagt geen extra 
bijdrage van gemeenten. Maar het betreft wel een bijzonderheid, door het voorstel om 'intertemporeel' 
(d.w.z. over de jaren heen) te schuiven tussen de algemene risicoreserve en de exploitatie over de 
jaren 2019 t/m 2022. Hiermee verlaagt tijdelijk de stand van de algemene risicoreserve tijdelijk en 
deze wordt in de jaren erna weer aangevuld. Vanwege het bijzondere karakter van deze 
begrotingswijziging, willen we u op deze wijze hierover informeren.
Tevens is in de voorliggende beleidsbegroting 2019 al rekening gehouden met de doorwerking van 
deze begrotingswijzing. De begrotingswijziging treft u als separaat voorstel aan.



Procedure zienswijzen
Wij stellen u in de gelegenheid om uiterlijk 30 juni 2018 uw zienswijzen ten aanzien van het ontwerp 
beleidsbegroting 2019 en de 2de begrotingswijziging 2018 aan ons kenbaar te maken. Ook stellen we 
het op prijs om vooruitlopend op de behandeling in de raad uw vragen te mogen ontvangen, zodat wij 
tijdig een inhoudelijke reactie daarop kunnen voorbereiden.
Na ontvangst van de zienswijzen zullen we het algemeen bestuur op 5 juli 2018 de beleidsbegroting 
2019 en begrotingswijziging 2018 ter vaststelling aanbieden. Bij dat voorstel komt een overzicht met 
zienswijzen en onze reactie hierop.

We vertrouwen erop dat de onderliggende stukken en deze brief u voldoende informatie geven om 
deze in uw raad te kunnen behandelen.
Vanzelfsprekend kunt u meer informatie opvragen bij de GGD. U kunt daartoe contact opnemen met 
Mirjam van de Wijgert, directiesecretaris, telefoonnummer 06-22 63 73 52 of per email op het 
emailadres m.wijgert(Sqqdwestbrabant.nl

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant 
Namens deze,

A. van der Zijden,
Directeur publieke gezondheid


