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Op 7 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de ontwerpbegroting 2017 
(zie bijlage 1) en de jaarrekening 2015 (zie bijlage 2) vastgesteld. Op grond van artikel 35, lid 3 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de raad de mogelijkheid om haar zienswijze op de 
begroting naar voren te brengen, voordat het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de 
begroting op 14 juli 2016 vaststelt. Voor wat betreft de jaarrekening is in artikel 24 van de 
gemeenschappelijke regeling bepaald dat het college/raad kennis dient te nemen van de 
vastgestelde jaarrekening. 
Op 24 mei jl. zijn de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de GGD besproken in de commissie 
welzijn.  
Namens de CDA-fractie zijn toen twee vragen gesteld.  
De vragen zijn:  

- In de ontwerpbegroting 2017 staan PM posten bij de berekening van het 
weerstandsvermogen. Welke PM posten zijn dat precies? Antwoord: In de begroting in 
hoofdstuk 3 zijn o.a. de verplichte paragrafen meegenomen. Een van de verplichte 
paragrafen is de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. Bij de risico's worden in 
de tabel 3 risico's geduid maar deze zijn niet te kwalificeren. Het zijn de volgende: 
 
Onderwerp Risico in 

bedragen 
Kans Maatregel Risico na maatregel 

a. ICT p.m. Laag beveiligingsmaatregelen p.m. 
b. publieke 
gezondheid 
asielzoekers 

p.m. Middel - p.m. 

Indexering 
gemeentelijke 
bijdrage 

p.m. Hoog Dotering of onttrekking 
Algemene reserve 

p.m. 

 
 

- In de begroting 2017 wordt € 210.000,00 minder begroot voor de post asielzoekers en 
vluchtelingen dan in 2015. Men vraagt zich af hoe dit kan, terwijl we meer gaan doen voor 
vluchtelingen (er zijn er immers meer dan in 2015). Antwoord: het gaat hier alleen om het 
werk dat de GGD verricht op de AZC's, voor het COA. Op basis van de werkelijke cijfers 2015 
verlaagde de GGD het bedrag in de begroting 2016 al naar € 650.000,00. Daar gaat in 2017 
en de jaren daarna nog een € 75.000,00 van af. De GGD voorziet een lagere omzet bij de 
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publieke gezondheid voor asielzoekers (plustaak). In 2017 voorziet men de grootste daling, 
door maatregelen op Europees niveau. Daarom is voor 2017 een afname van € 75.000,000 
geraamd en de jaren erop nog eens totaal € 75.000,00 tot een minimumniveau van € 
500.000,00 per jaar vanaf 2010.  
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