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Geachte Raad,  

 

Hierbij ontvangt u de begroting 2021 van GGD West-Brabant. Het Algemeen Bestuur van de GGD 

besluit over deze begroting in haar vergadering van 8 juli 2020. 

 

 

Inleiding begroting 2021 

Op 6 februari 2020 stuurden we u onze kadernota 2021. Deze kadernota past in onze richtlijnen van 

de Agenda voor de Toekomst en de Bestuursagenda 2018-2022. We willen hiermee een bijdrage 

leveren om de gezondste regio in Nederland te worden. We zetten hierbij in op West-Brabant als de 

gezondste regio van Nederland. We blijven opstaan voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, 

we zetten in op preventie en op een gezonde & veilige leefomgeving als basis voor een gezond leven.  

We hebben op 10 en 11 februari een toelichting gegeven op deze kadernota in twee regionale 

informatiebijeenkomsten. 

 

Een gezamenlijk proces 

Bestuurders en ambtenaren zijn in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van de 

Kadernota 2021. Met elkaar hebben we het proces doorlopen om te komen tot de inhoudelijke en 

financiële uitgangspunten voor deze nota in het licht van uw en onze financiële uitdagingen. Dit heeft 

geresulteerd in draagvlak binnen het Algemeen Bestuur om in te zetten op financiële duurzaamheid. 

Daarnaast is de uitdrukkelijke wens geuit om te investeren in een eigentijdse dienstverlening. 

 

De belangrijkste punten: 

• Via een zienswijze op de begroting 2019 heeft u ons verzocht om ons vigerend beleid rondom 

de loon- en prijsindex ter discussie te stellen. In overleg met de ambtenaren en bestuurders is 

besloten om met ingang van 2021 de indexatiemethode aan te passen conform de financiële 

richtlijnen van de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgesteld in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur op 30 januari 2020 en reeds verwerkt in de Kadernota 2021. Ook de 

gevolgen van de CAO-wijziging zijn hierin verwerkt.  

• De nieuwe exogene kostenstijgingen in 2021 worden opgevangen door een verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage met €250k. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een drietal 

exogene ontwikkelingen. Ten eerste loopt de GGD inkomsten mis vanwege een landelijke 



   

   

2 

stelselwijziging rond artsen in opleiding, ten tweede brengt de wettelijke wijziging rondom de 

rechtmatigheid veel extra werk met zich mee en ten derde wordt de GGD geconfronteerd met 

een stijging van de landelijke bijdrage voor GGD GHOR Nederland.  

• In overleg met ons bestuur is de gevraagde impuls op een eigentijdse dienstverlening à € 300k 

voorlopig aangehouden. Dit wordt niet in de begroting 2021 opgenomen, maar in een 

afzonderlijk financieel voorstel dat in bijlage is bijgevoegd.  

 

 

Begroting 2021 

De begroting past binnen de kadernota die het Algemeen Bestuur op 30 maart vastgesteld heeft. Ook 

is rekening gehouden met de Richtlijnen uit de Nota Verbonden Partijen (zie bijlage). 

 

In deze begroting onderbouwen we: 

• De financiële gevolgen van de aangepaste indexatiemethode conform de financiële richtlijnen 

van de gemeenschappelijke regelingen en de CAO-wijziging.  

• Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met €250k om nieuwe, structurele exogene 

kostenstijgingen in 2021 op te vangen. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 30 januari j.l. gevraagd om de impuls 

(€ 300k in 2021 en 2022) om door te groeien naar een GGD met de benodigde, eigentijdse 

dienstverlening vooralsnog aan te houden.  

We hebben deze investering derhalve niet opgenomen in de begroting 2021. Bij de behandeling van de 

jaarstukken 2019 in het AB van 8 juli a.s. brengen we een financieel voorstel ter besluitvorming 

hiervoor in.  

 

In de bijlage van deze begroting wordt u in kennis gesteld van de manier waarop we om 

zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden 

Partijen. Met een aantal gemeenten gaan we hierover nader in gesprek. 

 

Zienswijzen 

Op deze begroting kan de Raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 19 juni 

kunnen we nog verwerken in de stukken die we aan ons Algemeen Bestuur aanbieden, in 

voorbereiding op hun vergadering op 8 juli 2021. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Graag zijn wij bereid om onze begroting in uw raad of commissie toe te lichten. Neemt u dan contact 

op met Bianca van Iersel, directiesecretaris, b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 

 

Namens deze, 

 
A. van der Zijden 

Directeur publieke gezondheid 
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Bijlagen: 

• (Concept) begroting 2021 GGD West-Brabant 

• Toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen 

• Financieel voorstel modernisering dienstverlening GGD WB  

 

Copy: college B&W, ambtenaren volksgezondheid van de West Brabantse gemeenten en provincie. 

 

 


