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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022 

 

Gelet op: 

- de artikelen 108, 147 en 192 van de gemeentewet; 

- de bepalingen in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; 

- artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 1 Wet publieke gezondheid; 

- de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant; 

 

 

Besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en voor te stellen het resultaat terug te laten 

vloeien naar de deelnemende gemeenten. Het resultaat inzetten voor huisvestingslasten, 

conform het huidige GGD-voorstel, is niet opportuun aangezien de bestemmingsreserve 

huisvestingslasten hiervoor ingezet kan worden. 

2. Een zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 op te nemen als volgt:  

a. de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent 

besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform 

financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de 

ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over 

hoe reserves worden ingezet. Het gaat om bestemmingsreserve Risico plustaken, 

Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding.   

b. de GGD wordt verzocht om in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de 

vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. 

c. de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-

Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het 

makkelijker maakt om in te spelen op crises. De raad wordt geïnformeerd over de 

ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is.   

d. de raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende 

gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het 

Coronavirus. 

e. de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het 

risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de 

huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda 

(hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1-1-2023 heeft opgezegd. 

f. de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de 

autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de 

gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad 

na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren. 

 

Steenbergen, 30 juni 2022, 
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De raad voornoemd, 

 

 

de griffier, 

 

 

 

de burgemeester, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


