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Geachte college, geachte raad, 

 

Bijgaand treft u een toelichting op de aanvullende (voor gemeenten budgetneutrale) 

begrotingswijziging voor 2022 aan. De totale impact van de 7 begrotingswijzigingen per gemeente is 

opgenomen in de bijlage.  

 

De beleidsbegroting voor 2022 is in het algemeen bestuur (AB) van 7 juli 2021 vastgesteld. Na 

vaststelling van de beleidsbegroting in het Algemeen Bestuur is er een aantal ontwikkelingen 

geweest die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor de GGD 

West-Brabant. In de vorm van een brief, inclusief een inhoudelijke toelichting, zijn deze 

begrotingswijzigingen voor 2022 op 23 juli 2021 aan u aangeboden om er een zienswijze over op te 

halen. Op 20 juli 2021 heeft de Directeur Generaal van het Ministerie van VWS echter aanvullend 

nog een tariefbesluit bekend gemaakt aangaande het vaccineren van jongens tegen het Humaan 

Papilloma- of HPV-virus binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit tariefbesluit is pas onlangs 

in de Septembercirculaire 2021 verwerkt, waardoor een aanvullende, budgettair neutrale 

Begrotingswijziging 2022 nodig is, die we als addendum aan onze brief van 23 juli 2021 willen 

toevoegen opdat het gemeentelijk tot één proces beperkt kan blijven en gemeenten alle 

begrotingswijzigingen tegelijk in de raad kunnen behandelen.  

In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad al geadviseerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens 

zouden moeten worden gevaccineerd tegen HPV. Een HPV-infectie kan namelijk leiden tot 
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verschillende vormen van kanker bij vrouwen (o.a. baarmoederhalskanker) en bij mannen (o.a. 

anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel). Deze laatstgenoemde vormen van kanker 

komen de laatste jaren steeds meer voor en kunnen voor een groot gedeelte worden voorkomen 

door vaccinatie tegen HPV.  

Vanaf 1 januari 2022 starten alle JGZ-organisaties met de uitvoering van de uitbreiding van de HPV-

vaccinatie. Vanaf dat moment zullen naast meisjes ook jongens worden gevaccineerd. Bovendien 

wordt voor beide doelgroepen de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar en gaan alle JGZ-

organisaties met een inhaalactie voor kinderen tot 18 jaar aan de slag. Deze inhaalactie zal eenmalig 

plaatsvinden, verspreid over 2022, 2023 en 2024. 

Voor het structurele deel van de vaccinaties binnen het RVP-programma gaat de financiering ook 

weer via de gemeenten lopen; de financiering van de eenmalige inhaalcampagne tot 18 jaar loopt 

via het RIVM. Er gelden dus twee verschillende financieringsconstructies.  

Ten behoeve van de structurele taakuitbreiding voor de JGZ wordt de algemene uitkering landelijk 

vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 2,778 miljoen. De Septembercirculaire 2021 bevestigt dat 

deze middelen worden toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van 

het Rijksvaccinatieprogramma. Voor West-Brabant komt dit neer op € 110.000, wat budgettair 

neutraal door GGD West-Brabant over de gemeenten wordt verdeeld à € 0,97 per ‘4 tot en met 18 

jarige’. 

Met vriendelijke groet, 

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

 

S. Baan, 

Directeur publieke gezondheid 

 

• Bijlage: De impact van de 7 begrotingswijzigingen 2022 GGD West-Brabant per gemeente 
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