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Proces begrotingswijzigingen 2019 GGD West-Brabant

Geacht college van Burgemeester en wethouders,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2019 zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen 
van GGD West-Brabant besproken en goedgekeurd. In het AB is tevens afgesproken om middels deze 
brief de colleges te informeren over achtergrond van deze begrotingswijzigingen. Ze zijn technisch van 
aard en hebben verder geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. U kunt deze brief desgewenst 
met uw Raad communiceren.

Begrotingswijzigingen

1. Bekostiging van het rijksvaccinatieprogramma is vanaf 1 januari 2019 overgeheveld naar 
de gemeenten en niet meer rechtstreeks vanuit het Rijk aan de GGD. De berekening die is 
opgenomen in de beleidsbegroting was indicatief. Conform het uitgangspunt dat de bekostiging 
een op een wordt overgenomen van het bedrag dat door het Rijk richting de gemeenten wordt 
gedecentraliseerd vindt er in deze begrotingswijziging een aanpassing plaats. Deze 
begrotingswijziging heeft een impact van 23.642 euro op de gemeentelijke bijdragen. Voor de 
afzonderlijke gemeenten is het echter budgetneutraal doordat het volledige bedrag voor het 
rijksvaccinatieprogramma wordt ontvangen vanuit het Rijk.

2. Kidos (=systeem waar gegevens van kinderen in worden bijgehouden). In 2018 is via een 
begrotingswijziging eenmalig een bedrag van € 556k ten laste van de exploitatie van 2018 
gebracht. Het AB heeft besloten om dit ten laste te leggen van de algemene risicoreserve JGZ. 
Op basis van de facturen Kidos is in 2018 456K reeds onttrokken. In 2019 is de rest 
gefactureerd, te weten: 100K Euro. Wij stellen via deze begrotingswijziging voor om dit ook te 
onttrekken uit de algemene reserve.
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De dotaties aan de algemene reserve vanuit de exploitatie zal conform gemaakte afspraken 
(139K van 2019 t/m 2022) blijven plaatsvinden. Deze technische mutatie heeft geen gevolgen 
voor de gemeentelijke bijdrage.

3. Facturatie voor de dienst BOPZ online zal vanaf 1 januari 2019 niet meer via GGD West- 
Brabant verlopen maar rechtstreeks via de gemeenten. Deze mutatie heeft geen gevolgen 
voor de gemeentelijke bijdrage.

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


