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Financiële implicaties Coronacrisis voor GGD West-Brabant

Steenbergen; 30 juni 2020

Aan de Raad,

Inleiding
De afgelopen periode zijn gemeenten regelmatig geïnformeerd over de inzet van de GGD West- 
Brabant in de crisis ter bestrijding van het COVID-19 virus en de hiermee samenhangende 
afschaling van de reguliere taken.
Met deze Raadsmededeling willen wij u informeren over de brief'de financiële implicaties van de 
Coronacrisis voor de GGD West-Brabanť die wij op 5 juni jl. van de GGD West-Brabant hebben 
ontvangen. Eerder zijn de AB-leden geïnformeerd over het nieuwe testbeleid en het opschalen 
van het Bron- en Contactonderzoek door de GGD'en.

Financiële consequenties
Er is door de GGD, in samenwerking met de GGD'en in Brabant en Limburg, in een vroeg stadium 
gekozen voor het uitwerken van de financiële effecten van de crisis via een drietal scenario's:

1. optimistisch scenario: opheffing intelligente lockdown per 1 juni
2. middel scenario: opheffing intelligente lockdown per 1 september
3. pessimistisch scenario: opheffing intelligente lockdown per 31 december

De geschatte kosten van de scenario's staan in de brief in een tabel weergegeven (zie de bijlage). 
De GGD geeft aan dat scenario 1 inmiddels geen reëel scenario meer is. Vandaar dat uit wordt 
gegaan van scenario 2. De financiële implicaties hebben een verschillende oorzaak:

1. Testen-BCO-Monitoring; de kosten van het testen en uitvoeren van het bron- en 
contactonderzoek,

2. Vraaguitval; het wegvallen van de inkomsten van de markt- en plustaken waaronder de 
reizigersvaccinaties,

3. Meerkosten; dit zijn kosten voor o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen en het inhuren 
van extra personeel e.d.

Het aandeel van Steenbergen in de GGD West-Brabant bedraagt 2,52(7o. In totaal zijn er 16 
gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. Als de tabel 
met geprognotiseerde financiële effecten uit de brief wordt omgerekend, zijn de totale financiële 
implicaties voor Steenbergen de volgende:
Optimistisch scenario: meerkosten tussen C 163.800 en C 214.200
Midden scenario : meerkosten tussen C 642.600 en C 730.800
Pessimistisch scenario : meerkosten tussen C 730.800 en C 819.00
De GGD geeft aan in overleg met de minister van VWS te zijn over de mate waarin en manier
waarop ze gecompenseerd gaan worden voor deze kosten en gederfde inkomsten.
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Wij hebben besloten de geprognotiseerde financiële effecten van de Coronacrisis voor de GGD 
West-Brabant niet op te nemen in de tussenrapportage 2020, maar te wachten op de hoogte van 
de compensatie vanuit het Rijk. Mocht er nog een restant van de Coronakosten te financieren zijn 
door de gemeente Steenbergen, dan wordt dit gedekt via het steunfonds Coronacrisis. 
(raadsbesluit: BM2001360).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De loco-secretaris, De burgemeë1

.de Korte, MCM
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