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Geacht college, Geachte raad,
Wij informeren u hierbij dat het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant in zijn vergadering van
7 juli 2021 de beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 heeft vastgesteld. De meeste gemeenten
hebben zich onthouden van zienswijze op de begroting 2022. Er zijn twee gemeenten die een
zienswijze hebben ingediend en wij hebben hierop per brief gereageerd richting deze gemeenten.
Beleidsbegroting 2022
Ondanks de coronacrisis blijven we een bijdrage leveren om van West-Brabant de gezondste regio van
Nederland te maken. Dat is en blijft onze ambitie. Gezondheid is een groot goed en verdient een
stevige plaats in het leven van iedereen. Door het versterken van de veerkracht, preventie, het bieden
van een vangnet waar nodig, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen. De
samenleving verandert snel en er worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van onze GGD. Daar
willen we ook in 2022 actief op blijven inspelen. We zetten met onze ambities en doelen uit de Agenda
van de Toekomst in 2022 vooral in op de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het effect
hiervan op de Publieke Gezondheid in West-Brabant.
Het algemeen bestuur kan zich vinden in deze koers en heeft derhalve de beleidsbegroting 2022 op 7
juli jl. vastgesteld.
Begrotingswijzigingen 2022
De afgelopen maanden zijn er ontwikkelingen 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. Daarom leggen we de zes begrotingswijzigingen, met een totaalbedrag van
€ 444.019, nu voor zienswijze aan u voor. 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 bij JGZ;
5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2021-2022 in regio West-Brabant.
Een verdere toelichting vindt u in bijlage 1. De impact per gemeente is opgenomen in bijlage 3.
We vragen 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.
Jaarstukken 2020
Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld.

De beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 vindt u op onze website.
Voor eventuele vragen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2022 kunt u zich wenden tot Bianca
van Iersel (directiesecretaris) via 06-42336895 of b.iersel@ggdwestbrabant.nl.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,

A. van der Zijden,
Directeur publieke gezondheid

Bijlagen:
1. Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022
2. Exploitatie begrotingswijziging 2022
3. Overzicht van de totaalbijdrage per gemeente voor de begrotingswijzigingen 2022.

