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Onderwerp: Zienswijze zevende begrotingswijziging 2022 GR GGD

Steenbergen; 16 november 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 22 oktober jl. is een brief ontvangen van het dagelijks bestuur (DB) van de GGD West-Brabant. Er 
wordt u een zevende, budgettair neutrale, begrotingswijziging 2022 voor zienswijze voorgelegd. Dit 
naast de recent al eerder voorgelegde zes begrotingswijzigingen over 2022.

2. Achtergrond
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 de gemeente 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. De GGD voegt deze als addendum aan de brief van 23 juli 2021 
toe.
Aangezien op 21 oktober jl. al is besloten over de begrotingswijzigingen, wordt de zevende 
begrotingswijziging apart voor een zienswijze aangeboden. Over de zeven begrotingswijzigingen 
wordt in de AB vergadering op 2 december a.s. besloten, (zie verder bij communicatie)

3. Overwegingen
De zevende begrotingswijziging betreft de uitvoering van de HPV-vaccinatie bij jongens per 1-1-2022. 
In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad al geadviseerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens 
moeten worden gevaccineerd tegen HPV. (zie de verdere uitleg de brief in bijlage 1). De zevende 
begrotingswijziging betreft de uitvoering van het Rijksvaccinatie programma, een wettelijk verplichte 
taak (Wpg).

> Om deze reden wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de zevende 
begrotingswijziging 2022 van de GR GGD West-Brabant.
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4. Middelen
De financiële impact van de zevende begrotingswijziging voor de gemeente Steenbergen betreft 
C3.444 (zie bijlage 2). Hiermee wordt de bijdrage aan de GGD in 2022 verhoogd van C498.550 naar 
C501.995. Tegenover deze kosten voor het vaccineren van HPV bij jongens staan inkomsten die in de 
algemene uitkering van het gemeentefonds worden gestort. De begrotingswijziging is budgettair 
neutraal.

5. Duurzaamheid
Niet van toepassing

6. Risico's
Wettelijke verplichte taken
Mocht er besloten worden om niet in te stemmen met de zevende 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 en in dit geval het Rijksvaccinatieprogramma.

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(-swijzigingen) 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.

7. Communicatie/Aanpak
Het AB van de GGD is schríftelijk op de hoogte gesteld van de besluitvorming door de gemeenteraad 
in Steenbergen om geen zienswijze in te dienen op de zes begrotingswijzigingen 2022. Dit vanwege 
de vergadering van het algemeen bestuur op 2 december aanstaande. Met de directiesecretaris van 
de GGD is afgesproken dat zij wordt geïnformeerd over de besluitvorming van uw college over de 
zevende begrotingswijziging. Zij is op de hoogte gesteld dat de besluitvorming door de 
gemeenteraad later plaatsvindt dan de vergadering van het Algemeen Bestuur (resp. 6 en 23 
december).

8. Voorstel
Geen zienswijze in te dienen op de zevende begrotingswijziging 2022 van de GGD West-Brabant.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burġemee
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