
 

 

 

Aan de colleges en raden van de 
gemeenten in West-Brabant 

Kenmerk: 15376 Datum: 12 juli 2022 

Behandeld door:     B. van Iersel E-mail: b.iersel@ggdwestbrabant.nl 

Onderwerp: Vastgestelde jaarstukken 2021 en beleidsbegroting 2023 GGD West-Brabant 

Geacht college, geachte raad, 

Wij informeren u hierbij dat het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant in zijn vergadering van 

7 juli 2022 de beleidsbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 heeft vastgesteld. Een aangepaste 

versie van de reactie van de GGD op de zienswijzen, die zijn ingediend door de gemeenteraden, 

vindt u in de bijlage. Ook zijn in bijlage de getekende versies van de bestuursbesluiten op de  

jaarstukken 2021 en de beleidsbegroting 2023 toegevoegd. 

Proces 

Conform de richtlijnen Nota Verbonden Partijen heeft u als Raad tot eind juni om uw zienswijzen in 

te dienen bij de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor konden we in onze besluitvormende 

bestuursvergadering vóór het zomerreces niet alle zienswijzen van tevoren toesturen aan ons 

Algemeen Bestuur. In onze reactie op de zienswijzen in de bijlage zijn inmiddels wel alle 

ingekomen zienswijzen verwerkt. Dit proces kunnen we niet aanpassen omdat de Provincie 

verwacht dat we de definitieve begroting 2023 aan ze toezenden vóór 15 juli. De 

bestuursvergadering dient dus uiterlijk in de week hieraan voorafgaand plaats te vinden. 

 

Beleidsbegroting 2023 

In de bijlage leest u hoe we uw zienswijzen in de begroting 2023 hebben verwerkt. Wij hebben de 

ingekomen zienswijzen gekwalificeerd in een tweetal categorieën, namelijk inhoudelijke- en 

technische zienswijzen. Met instemming van ons bestuur is gekozen om de komende jaren een 

prioriteit aan te brengen tussen deze twee categorieën. We kennen hierbij een hogere prioriteit toe 

aan de inhoudelijke zienswijzen. Tegelijkertijd begrijpen wij de zienswijzen die van technische aard 
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zijn, maar we zijn genoodzaakt om te prioriteren omdat we continu moeten balanceren tussen 

middelen en capaciteit in een periode waarin de decentrale overheden steeds verder onder druk 

komen te staan. Zoals u van ons gewend bent, zetten wij ons uiteraard zo goed mogelijk in om te 

voldoen aan alle wettelijke eisen rondom beheersing en verantwoording. Zo toetst onze externe 

accountantsdienst en de provincie ieder jaar o.a. of we voldoen aan de BBV voorschriften. In 

overeenstemming met deze partijen komen wij tot de conclusie dat we voldoen aan de (minimum) 

vereisten van de BBV richtlijnen. Tot slot zijn wij voornemens om deze werkwijze en 

afstemmingsmomenten de komende jaren voor te zetten. 

 

Jaarstukken 2021 

Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2021 vastgesteld. 

De beleidsbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 vindt u op onze website.  

 

Met vriendelijke groet, 

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

 

 

S. Baan, 

Directeur Publieke Gezondheid 

GGD West-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

• Reactie GGD West-Brabant op de ingekomen zienswijzen beleidsbegroting 2023, aangepaste 
versie 11/7 n.a.v. de AB-vergadering; 

• Getekende versie bestuursbesluit jaarstukken 2021; 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdwb.nl%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F07%2FGGD-West-Brabant-Beleidsbegroting-2023.pdf&data=05%7C01%7CB.Iersel%40ggdwestbrabant.nl%7Cc2b36623d2bd4521e71408da636a53dd%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637931605571985352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y7ASHttt7CMdl%2BvsK24L3O8wpx%2BtqmBEQS8CxCMIR1I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdwb.nl%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F07%2FJaarstukken-GGD-WB-2021.pdf&data=05%7C01%7CB.Iersel%40ggdwestbrabant.nl%7Cc2b36623d2bd4521e71408da636a53dd%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637931605571985352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oMFGqiGxKHx15IFJeqB5vOkuPoYZDfUxuKM8BMdLMOw%3D&reserved=0


 

 

• Getekende versie bestuursbesluit beleidsbegroting 2023; 


