
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 23 maart 2017 

Onderwerp: besluitvormingsproces sluiting consultatiebureau Vlijmen 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: toezegging tijdens informatievergadering 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Bij de behandeling van de Kadernota GGD Hart voor Brabant 2018, tijdens de informatievergadering 

Samenleving van 9 maart 2017, is toegezegd dat de raad schriftelijk een toelichting op het 

besluitvormingsproces van het Algemeen Bestuur (GGD) over de sluiting van consultatiebureaus zou 

krijgen.  

 

Informatie 

De sluiting van het consultatiebureau in Vlijmen is onderdeel van het plan ‘Huisvesting 

consultatiebureaus’ waarover door de GGD in 2014 werd besloten. Aanleiding voor dit plan waren 

bezuinigingen op het Gemeentefonds waarop in 2010 door het Algemeen Bestuur van de GGD al 

werd voorgesorteerd. In 2012 en 2013 bezuinigde de GGD, op verzoek van de gemeenten, € 1,70 

miljoen (circa 10% van de inwonersbijdrage). De inzet bij de begroting 2013 was om € 700.000 te 

bezuinigen, vooral op huisvesting, waaronder het saneren van overbodige locaties. Voor wat betreft 

de consultatiebureaus is daarvoor gestart met het plan ‘Huisvesting consultatiebureaus’. 

 

In juni 2013 hield een interne werkgroep binnen de GGD besprekingen over het huisvestigingsbeleid. 

De uitkomsten zijn verwerkt in een tussenrapportage die in juni 2013 is besproken in regionale 

ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De tussenrapportage werd ook besproken in het Dagelijks 

Bestuur van de GGD. Daar is besloten dat de discussie over de huisvesting niet moest plaatsvinden 

per gemeente, maar met de gezamenlijke gemeenten per regio, bijvoorbeeld in de Commissies 

jeugdgezondheidszorg. Er is dan ook geen zienswijze gevraagd aan de verschillende gemeenteraden.  

 

Het plan ‘Huisvesting consultatiebureaus’ is vervolgens in juni 2014 besproken in de regionale 

ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Tijdens de bespreking in het portefeuillehoudersoverleg van 30 

juni 2014 gaf de regio Midden Brabant aan dat de GGD de ingezette besparing moest realiseren, 

maar dat daarbij breder gekeken moest worden. Daarbij werden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 er zijn actuele ontwikkelingen bij verschillende gemeenten die (nog) niet in deze stukken zijn 

verwerkt; 

 de GGD heeft nog te weinig gekeken naar flexibele-/samenwerkingsoplossingen en is erg veel 

uitgegaan van een vastgoedbenadering; 

 voor de risicogroepen is nabijheid heel belangrijk. 

Deze opmerkingen zijn door het Algemeen Bestuur van de GGD overgenomen. 

 

Het plan ’Huisvesting consultatiebureaus’ is vervolgens op 10 juli 2014 vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur van de GGD. Toen is het volgende besloten: 

 vaststellen van de uitgangspunten voor de huisvesting van de consultatiebureaus; 

 sluiten van een aantal locaties (waaronder dus Vlijmen); 

 uitwerken van dit besluit in afstemming met de gemeenten met nadere afspraken. 

 

 



 

 

Communicatie gemeenteraad 

Het huisvestingsplan is voor het eerst concreet genoemd tijdens de informatievergadering 

Samenleving van 12 juni 2014. Het plan werd zowel in de stukken van de GGD als in het 

begeleidende raadsvoorstel genoemd. Hierbij werden geen specifieke uitspraken over de gemeente 

Heusden gedaan. In het raadsvoorstel werd het volgende aangegeven: 

 

“Verder zijn er twee trajecten die mogelijk van invloed zijn op de inwonerbijdrage in de huidige 

ontwerpbegroting: 

- de invulling van de bezuinigingstaakstelling op huisvesting kan leiden tot een lagere 

inwonerbijdrage; 

- de besluitvorming in het kader van het nieuwe basistakenpakket JGZ. 

Als dit aan de orde is, zullen wij u hierover informeren of een nader voorstel vanuit de GGD tot 

wijziging van de begroting aan u voorleggen. Dan heeft u de mogelijkheid om daar een zienswijze 

over in te dienen.” 

 

In het voorstel werd dus toegezegd dat we de raad zouden informeren als de besluitvorming over de 

invulling van de bezuinigingstaakstelling op huisvesting, invloed zou hebben op de inwonerbijdrage 

zoals die in de ontwerpbegroting werd genoemd. Dit is niet het geval geweest.  

 

Het onderwerp huisvesting consultatiebureaus is daarna voor het eerst weer aan de orde geweest 

tijden de informatievergadering Samenleving van 18 juni 2015. Toen is aangegeven dat het 

consultatiebureau in Vlijmen in 2018 zou sluiten en dat in overleg met de GGD zou worden gezocht 

naar een passende maatwerkoplossing. 

 

Conclusie 

De besluitvorming over het plan ’Huisvesting consultatiebureaus’, met als onderdeel ook de sluiting 

van het consultatiebureau in Vlijmen, is een proces geweest binnen de GGD. Omdat deze 

besluitvorming geen invloed heeft gehad op de inwonerbijdrage, is hierover geen rechtstreekse 

terugkoppeling richting de raad geweest. Het was beter geweest als dit wel was gedaan, gezien het 

feit dat dit besluit directe gevolgen heeft voor het consultatiebureau in Vlijmen. Hierdoor is deze 

sluiting pas in 2015 voor het eerst concreet ter sprake gekomen, waarbij is aangegeven dat het 

consultatiebureau in Vlijmen in 2018 zou sluiten. In samenwerking met de GGD zou op zoek worden 

gegaan naar een voor Vlijmen passende oplossing.  

 

Na de informatievergadering van 18 juni 2015 is het onderwerp bij iedere behandeling van een aan de  

GGD gerelateerd raadsvoorstel aan de orde geweest. Steeds hebben we aangegeven dat de locatie 

in Vlijmen gaat sluiten, maar dat we in samenwerking met de GGD op zoek gaan naar een passende 

oplossing om een consultatiebureau  in Vlijmen te behouden. Dit traject is op dit moment voor onze 

gemeente dan ook ingezet en daarover zullen we u op de hoogte  blijven houden.  

 

 


