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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering: Agendanummer:
21 oktober 2021

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 GR GGD

Steenbergen; 14 september 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 23 juli jl. heeft u een brief ontvangen van het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant. Er 
worden u zes begrotingswijzigingen, met een totaalbedrag van C444.019, voor zienswijze 
voorgelegd.

2. Achtergrond
De GGD West-Brabant voert voor de 16 gemeenten in West-Brabant de in de Wet publieke 
gezondheid (verder: Wpg) opgedragen taken uit. Daarnaast voert de GGD in verschillende 
gemeenten plustaken uit die separaat ingekocht kunnen worden op basis van lokale behoeften.

3. Overwegingen
In de brief wordt aangegeven dat er in de afgelopen maanden ontwikkelingen zijn geweest die 
invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor GGD West-Brabant. In 
voorgaande algemene bestuursvergaderingen zijn deze ontwikkelingen reeds aangekondigd en 
besproken. Echter was toentertijd vanuit Rijkswege nog onvoldoende bekend om hierover al 
bestuurlijke besluitvorming te laten plaatsvinden. Vandaar dat de GGD nu de zes 
begrotingswijzigingen voor zienswijze voorlegt. De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 zijn in de 
vergadering van het AB van 7 juli jl. zijn vastgesteld.

Het betreft de volgende begrotingswijzigingen:
1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging);
2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB;
3. Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-Leur doorberekend naar 
gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging);
4. Prenataal huisbezoek bijJGZ;
5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2021 -2022 in regio West-Brabant.

In bijlage 2 treft u de uitleg aan van elke begrotingswijziging. Wijzigingen 1 en 2 betreffen een 
verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Wijziging 3 betreft een specifieke wijziging voor de 
gemeente Etten-Leur. Wijziging 4 en 5 betreffen wijzigingen waar voor de gemeente inkomsten in de 
algemene uitkering van het gemeentefonds tegenover staan. Voor de laatste wijziging, de
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implementatie van het project Nu niet Zwanger is er voor twee jaar dekking mogelijk via de bijdrage 
vanuit de middelen Kansrijke Start. De gemeente Steenbergen ontvangt hier voor 2020 t/m 2022 
een bedrag van C7.000,- per jaar.

Het Dagelijks Bestuur vraagt u vóór 1 november 2021 uw zienswijze te geven, zodat deze 
begrotingswijzigingen in de vergadering van het algemeen bestuur van GGD West-Brabant op 2 
december ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

> De begrotingswijzigingen betreffen kostenverlagingen of de uitvoering van wettelijk 
verplichte taken. Om deze redenen wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de begrotingswijzigingen 2022 van de GR GGD West-Brabant.

4. Middelen
De financiële impact van de begrotingswijzigingen voor de gemeente Steenbergen betreft C8.254,- 
(zie bijlage 4). Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2022 wordt de bijdrage aan de GGD 
in 2022 verhoogd van C 490.296 naar C 498.550.
Tegenover de kosten van de begrotingswijzigingen 4 en 5, het prenataal huisbezoek en de verhoging 
van bijdrage Rijksvaccinatieprogramma, staan inkomsten in de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. Voor de uitvoering van het project Nu niet zwanger zijn tijdelijke middelen vanuit 
het programma Kansrijke start beschikbaar. De financiële impact van de begrotingswijzigingen is 
minimaal.

5. Risico's
Wettelijke verplichte taken
Mocht er besloten worden om niet in te stemmen met de zes begrotingswijzigingen is een (klein) 
risico dat de GGD (deels) haar taken niet volledig uit kan voeren. Er wordt dan niet voldaan aan de 
wettlijke verplichtingen uit de Wpg.

Besluitvormingsprocedure GR
Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD op basis van 
een meerderheid van stemmen. Voor het vaststellen van de begroting(-wijzigingen) is daarnaast een 
meerderheid nodig van de leden die in totaal tenminste de helft vertegenwoordigen van het aantal 
inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen. De invloed van een individuele 
gemeente is dan ook beperkt.

6. Communicatie/Aanpak
De GGD West-Brabant wordt voor aanvang van de vergadering van het algemeen bestuur op 2 
december aanstaande schríftelijk geïnformeerd over de besluitvorming zoals deze in Steenbergen 
heeft plaatsgevonden.

7. Voorstel r\
1. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2022 van de GR GGD West-Brabant.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 2022 van de GGD West-Brabant.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, De loco-burgemeester,,
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