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Geachte leden van ons algemeen bestuur,  

 

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe testbeleid en het opschalen van het 

Bron- en Contactonderzoek door de GGD-en. Zoals aangekondigd informeren wij u in navolging 

daarop over de financiële implicaties van de coronacrisis voor onze organisatie.  

 

De afgelopen periode hebben we onze gemeenten regelmatig geïnformeerd over de inzet van GGD 

West-Brabant in de crisis ter bestrijding van het COVID-19 virus en de hiermee samenhangende 

afschaling van onze reguliere taken.  

 

Op 27 mei jl. heeft de minister van VWS het testbeleid en beleid ten aanzien van bron- en 

contactonderzoek bekend gemaakt, zoals dat per 1 juni is ingegaan. De minister geeft hierin de 

opdracht aan de GGD’en om het testbeleid en het bron- en contactonderzoek (BCO) te intensiveren 

en  te blijven uitvoeren. De opgave om dit op een robuuste en ook structurele manier in te regelen 

is voor alle GGD-en bijzonder groot. 

 

In een vroeg stadium heeft de GGD ervoor gekozen, afgestemd met collega GGD-en in Brabant en 

Limburg, om langs een drietal scenario’s de financiële effecten van deze crisis uit te werken: 

1. Optimistisch scenario: opheffing intelligente lockdown per 1 juni 

2. Midden scenario: opheffing intelligente lockdown per 1 september 

3. Pessimistisch scenario: lockdown tot en met 31 december 

 

 

In tabel 1 presenteren wij een inschatting van deze financiële implicaties voor de genoemde 

verschillende scenario’s. 
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Tabel 1: geprognotiseerde financiële effecten COVID-19 op GGD WB 

 

 

Inmiddels is scenario 1 geen reëel scenario meer en gaan we als GGD uit van scenario 2. 

Deze financiële implicaties hebben een verschillende oorzaak:  

• Testen-BCO-Monitoring 

Hierbij gaat het om alle extra kosten die gemaakt worden voor het testen, het uitvoeren van 

Bron- en Contactonderzoek en monitoring zoals dat met ingang van 1 juni is geïntensiveerd. 

Hiervoor wordt extra extern personeel aangetrokken. 

• Vraaguitval 

Dit betreft het wegvallen van inkomsten uit onze markt- en plustaken. 

• Meerkosten 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen en het inhuren van extra personeel in de eerste fase van de corona-

uitbraak. 

 

Deze operatie en de financiële gevolgen hiervan worden door ons nauwkeurig geregistreerd. Ook 

zullen we de prognoses en de implicaties hiervan in de komende periode steeds actualiseren.   

 

De GGD’en zijn momenteel in overleg met de minister van VWS over de mate waarin en de manier 

waarop wij gecompenseerd gaan worden voor deze kosten en de gederfde inkomsten. Over het 

resultaat hiervan zullen we u uiteraard nader informeren. Het risico bestaat echter dat, indien we 

niet volledig gecompenseerd worden voor deze kosten, onze begroting een tekort laat zien en we 

het boekjaar 2020 met een negatief resultaat afsluiten.  

 

Ik zou u willen verzoeken om dit risico aan uw college en raad kenbaar te maken en deze 

informatie mee te nemen in uw voorjaarsnota.  

 

Ik hoop op uw begrip en vertrouwen dat wij, als Gemeenschappelijke Regeling, u en uw 

gemeenteraad zo snel en adequaat als mogelijk blijven informeren over de ontwikkelingen ten 

aanzien van onze inzet in de Coronacrisis. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Annemieke van der Zijden 

Directeur Publieke Gezondheid 

Scenario 1: 

Optimistisch

Scenario 2: 

Midden

Scenario 3: 

Pessimistisch

Testen - BCO - Monitoring - 4.5 - 6.0 mln. 22.5 - 25.0 mln. 25.0 - 27.5 mln.

Vraaguitval 0.5 - 0.6 mln. 1.5 - 2.0 mln.  2.0 - 2.5 mln.  2.5 - 3.0 mln.

Meerkosten 0.3 - 0.4 mln. 0.5 - 1.0 mln. 1.0 - 1.5 mln. 1.5 - 2.0 mln.

Eindtotaal  0.8 - 1.0 mln. 6.5 - 8.5 mln. 25.5 - 29.0 mln. 29.0 - 32.5 mln.

(bedragen x € 1.mln)
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