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Geachte Raad, geacht college, 

 

Hierbij ontvangt u de (concept) beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de GGD West-

Brabant. Het Algemeen Bestuur van de GGD besluit over deze begroting en de jaarstukken in haar 

vergadering van 7 juli 2021. 

 

Inleiding begroting 2022 

Eind januari 2021 stuurden we u onze kadernota 2022 toe. In deze Kadernota beschreven we de 

inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de 

beleidsbegroting 2022. We hebben op 4 februari in een webinar voor raadsleden en bestuurders een 

toelichting gegeven op de kadernota 2022. De begroting 2022 is in lijn met de ambities en doelen uit 

onze Agenda voor de Toekomst en onze bestuursagenda 2018-2022 opgesteld.  

 

Wat is er bijzonder aan deze beleidsbegroting? 

· 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.  
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· 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. 

· Voor de doorontwikkeling naar een eigentijdse dienstverlening is, conform het besluit van het 

Algemeen Bestuur, eenmalig een bestemmingsreserve in het leven geroepen. Onder andere 

met onze jaarrekening zullen wij inzicht geven in het tempo en de mate waarin we deze 

reserve inzetten voor het aanpassen van onze dienstverlening aan de moderne tijd in 2021. 

Ook in 2022 zullen we hierin investeren en deze nieuwe manier van werken structureel maken 

binnen de begroting 2022. 

· Met ingang van 2021 is de indexatiemethode aangepast conform de financiële richtlijnen van 

de gemeenschappelijke regelingen. Deze hebben we ook in de begroting 2022 toegepast. 

· In de bijlage achter in deze begroting wordt u in kennis gesteld van de manier waarop we om 

zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen. 

Met een aantal gemeenten gaan we hierover nader in gesprek ten aanzien van de 

plusprodukten. 

  

Toekomstige ontwikkelingen 

In de begroting 2022 wordt een aantal ontwikkelingen genoemd, welke we nauwlettend volgen, zoals 

bijvoorbeeld de wettelijke invoering van het Prenataal Huisbezoek, de regionale aanpak voor Nu Niet 

Zwanger, de uitrol van M@ZL voor het basisonderwijs of een gewijzigde continuering van RUPS/DUUP.  

Als deze ontwikkelingen tot een begrotingswijziging voor 2022 leiden, wordt dit in juli of november 

2021 aan het algemeen bestuur van GGD West-Brabant voorgelegd.   

  

Begrotingswijziging 2021 Begroting Corona Next Step 

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 31 maart j.l. via een begrotingswijziging de 

begroting Corona Next Step 2021 vastgesteld. De bestrijding van COVID-19 heeft geen directe 

financiële consequenties voor onze gemeenten, maar komt volledig ten laste van VWS. De 

gemeentelijke bijdrage per gemeente blijft daarmee gelijk. Het algemeen bestuur heeft besloten deze 

begrotingswijziging derhalve niet voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.  

  

Financieel resultaat jaarrekening  

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt totaal €797.000 positief. In het Algemeen Bestuur van 31 

maart 2021 hebben wij als GGD een uiteenzetting gegeven over dit positieve resultaat. In de 

jaarstukken kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag liggen aan dit 

resultaat over boekjaar 2020. Een voorstel tot resultaatbestemming over 2020 wordt besproken in het 

Algemeen Bestuur van 7 juli 2021. 
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Accountantsverklaring jaarstukken 2020  

De afgelopen jaren (2017, 2018 en 2019) hebben we geen goedkeurende verklaring ontvangen ten 

aanzien van rechtmatigheid. In tegenstelling tot eerdere jaren is de controlerende accountant 

(Verstegen) van mening om zowel op getrouwheid van onze jaarstukken als op rechtmatigheid het 

boekjaar 2020 te voorzien van een goedkeurende verklaring. Ze zien dit als een bijzondere prestatie 

juist in een zeer complex en uitdagend jaar als 2020. 

 

Zienswijzen 

Op deze begroting en de jaarstukken kan de Raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen 

vóór 14 juni kunnen we nog verwerken in de bestuursstukken die we aan ons Algemeen Bestuur 

aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering op 7 juli 2021. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze begroting toe 

te lichten. Neemt u dan contact op met Bianca van Iersel, directiesecretaris, 

b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 

Namens deze, 

 

 

 

A. van der Zijden 

Directeur publieke gezondheid 

 

Bijlagen:  

· (Concept) begroting 2022 GGD West-Brabant 

· Jaarstukken 2020 GGD West-Brabant 

 

Copy: ambtenaren volksgezondheid van de West Brabantse gemeenten en provincie.  
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