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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020 

 

Gelet op:  

- de artikelen 108, 147 en 192 van de gemeentewet; 

- de bepalingen in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; 

- artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 1 Wet publieke gezondheid; 

- de Gemeenschappelijke Regeling Openbare gezondheidszorg West-Brabant; 

 

 

besluit: 

 

Tot het indienen van onderstaande zienswijzen op de beleidsbegroting 2021, de eerste 

begrotingswijziging 2020 en het voorstel modernisering dienstverlening van de GGD West-Brabant 

(GR GGD): 

 

1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze 

zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording 

aangeeft  aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke 

onderdelen niet en waarom niet.  

 

2. De raad mist het bij financiële richtlijn 2 voorgeschreven overzicht van de meerjarige 

bijdrage (2021 t/m 2024) van de deelnemers. De raad vraagt de GGD om dit overzicht op 

basis van de beleidsbegroting 2021 alsnog uiterlijk in het 3
e
 kwartaal 2020 aan te leveren en 

vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.  

 

3. De raad mist zowel een overzicht van de incidentele lasten en baten als een overzicht van de 

verwachte stand begin en eind begrotingsjaar. Dit was specifiek aangegeven bij financiële 

richtlijn 4. De raad verzoekt de GGD om deze overzichten vanaf 2022 structureel op te 

nemen in de begroting.  

 

4. De raad mist het financiële kengetal structurele exploitatieruimte  Opname van dit getal 
was als aanvullende financiële richtlijn 2021 meegegeven. De raad vraagt de GGD om dit 

voor 2021 uiterlijk in het 3
e
 kwartaal 2020 aan te leveren en vanaf 2022 structureel op te 

nemen in de begroting. 

 

5. De raad mist een kostenoverzicht van de wettelijke taken ten opzichte van een 

kostenoverzicht van de aanvullende ambities bovenop de wettelijke taken van de GGD en 

verzoekt de GGD met ingang van 2022 deze uitsplitsing op te nemen in de begroting. 

 

6. De raad verzoekt de  GGD ten behoeve van de duidelijkheid van het overzicht met risico’s 
vanaf 2022 alleen risico’s op te nemen in de risicotabel; geen risico’s meer die niet meer van 

toepassing zijn of waar reeds maatregelen voor getroffen zijn. 

 

7. De raad vraagt  de GGD om in 2021 minstens een inhoudelijk en financieel grondig 

onderbouwd uitvoeringsplan M@zl PO aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te 

leggen, al dan niet leidend tot een structurele begrotingswijziging 2021. 
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8. De raad vindt het onvoldoende duidelijk hoe de GGD West-Brabant de kosten voor 

modernisering dienstverlening wil dekken voor de periode 2021-2024. De raad verzoekt de 

GGD daarom om uiterlijk in het 3e kwartaal van 2020 een meerjaren dekkingsplan te 

overleggen aan het Algemeen Bestuur.  

 

9. Geen zienswijzen in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant op de 

eerste begrotingswijziging 2020. 

 

 

Steenbergen, 25 juni 2020 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


