Raadsvoorstel
Agendapunt:
Zaaknummer: 2021-019296

Onderwerp
Wijziging GR GGD 2022, aanpassing begroting GGD 2021 en begroting GGD 2022
Datum voorstel
21 september 2021

Datum raadsvergadering
30 november 2021

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1.1. in te stemmen met de wijziging GR GGD HvB met ingang van 01-01-2022
1.2. een positieve zienswijze af te geven voor de (tweede) wijziging begroting GGD HvB 2021
1.3. een positieve zienswijze af te geven voor de wijziging van de begroting GGD HvB 2022.
Inleiding
De Wet publieke gezondheid legt de verantwoordelijkheid voor een aantal taken rond de publieke
gezondheid bij burgemeester en wethouders. Daarvoor houdt onze gemeente, samen met 23
andere, een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand: de GGD Hart voor Brabant (hierna: de GGD).
Dat doen we op basis van een gemeenschappelijke regeling. De GGD voert taken uit voor de ruim 1
miljoen inwoners in zijn werkgebied. Hij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle
inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd.
Argumenten
1.1
Het AB GGD heeft reeds 08-07-2021 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de GR.
Deze wijziging is nodig door:
• het ontstaan van de nieuwe gemeenten Maashorst en Land van Cuijk. Op 1 januari 2022
vormen de gemeenten Landerd en Uden de nieuwe gemeente Maashorst en vormen de
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis de nieuwe gemeente
Land van Cuijk. Daarna is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nodig.
• het herstellen van het verzuim dat de taken van de gemeentelijk lijkschouwer niet in de
regeling staan. Deze taken zijn al lange tijd onderdeel van het basispakket.
• de wens van het AB om in de regeling op te nemen dat de voorzitter altijd een burgemeester
is. Het GGD-bestuur koos hier al vanaf 2001 voor: het verzekerde de relatie met
veiligheidsbeleid en -regio en ook is er meer continuïteit, omdat een burgemeester niet
aftreedt na de raadsverkiezingen en hij/zij een langere benoemingstermijn heeft dan
wethouders.
1.2.1. De wijziging begroting 2021 is een gevolg van de toevoeging van twee onderdelen van het
rijksvaccinatieprogramma: de meningokokkenvaccinatie en het informed consent.
Deze toevoeging per gemeente op basis van de verdeelmaatstaf jongeren, leidt tot een beperkt
herverdeeleffect van 453 euro voor 2021. Het totaal van deze bedragen verdelen we op basis van het
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totaal aantal inwoners (23.906) en is het verschil tussen de bijdrage vanuit het gemeente fonds
(€ 6.356) en de hogere bijdrage van € 5.903.
1.2.2. De wijziging begroting 2022 is een gevolg van de toevoeging van twee onderdelen van het
rijksvaccinatieprogramma: de meningokokkenvaccinatie en het informed consent.
Deze toevoeging per gemeente op basis van de verdeelmaatstaf jongeren, leidt tot een beperkt
herverdeeleffect van 900 voor 2022. Het totaal van deze bedragen is gebaseerd op een
inwonersaantal van 23.948 en is het verschil tussen de bijdrage uit het gemeentefonds van € 12.857
en de hogere bijdrage € 11.958.
1.2.3. de gemeentelijke bijdrage stijgt voor 2021 en 2022
De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2021 van € 34,09 naar € 34,34 en in 2022 van € 34,90 naar
€ 35,40. Voor de GGD is het een resultaat budgettair neutraal, voor de gemeenten ook, op kleine
herverdeeleffecten na. Verderop bij financiën worden de nieuwe bijdragen voor het basispakket
genoemd.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
De wijzigingen in het basispakket van de Gemeenschappelijke regeling GGD zorgen voor een
toename in de gemeentelijke bedrage van gemeente Goirle.
2021: stijging € 5.976,-, de gemeentelijke bijdrage voor gemeente Goirle wordt € 820.859,-.
2022: stijging € 11.976,-, de gemeentelijke bijdrage voor gemeente Goirle wordt € 847.743,-.
Samenwerking
N.v.t.
Communicatie
Het college van burgemeester en wethouders gaat pas over tot instemmen met de wijziging van de
regeling na verkregen toestemming van de gemeenteraad. De wethouder die deelneemt aan het
ambtelijk bestuur GGD HvB zal, na deze volgorde van besluitvorming, het genomen besluit
communiceren met de ambtelijk secretaris van het AB GGD HvB.
Vervolg
Op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u de regeling
vaststellen nadat de raad u daartoe toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan de raad
alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Na toestemming van de raad
zal B&W het toestemmingsformulier ondertekenen (zie bijlage).
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Bijlagen
- Wijziging GR GGD HvB
- Memo GGD wijziging begroting 2021, 2022

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris
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De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021
gelet op de Gemeentewet;
besluit:
1.1. in te stemmen met de wijziging GR GGD HvB met ingang van 01-01-2022
1.2. een positieve zienswijze af te geven voor de (tweede) wijziging begroting GGD HvB 2021
1.3. een positieve zienswijze af te geven voor de wijziging van de begroting GGD HvB 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30 november 2021

, de voorzitter

, de griffier
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