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Gemeente Zienswijze 

Bernheze, raad Positieve zienswijze op de begroting. Daarnaast spreekt de raad zijn waardering uit over de onvermoeibare inzet van de GGD 

om de coronapandemie te beheersen.  

Boekel, raad Stemt in met de begroting.  

Boxmeer, raad Stemt in met de begroting en dient geen zienswijze in. 

Boxtel, raad Akkoord met de begroting, met aandacht voor: 1. De basistaken in 2022 actualiseren: in het basispakket alleen taken die 

voor alle gemeenten relevant zijn. 2. Tijdig informeren wanneer personele problemen gevolgen hebben voor inwoners, 

omdat de uitvoering van de taken hierdoor vertraging op kan lopen. 

Cuijk, raad Positieve zienswijze op de begroting.

Dongen, raad Stemt in met de inhoud van de begroting. Stemt niet in met de gemeentelijke bijdrage en roept de GGD om de prijsinflatie 

binnen de begroting op te vangen zodat deze niet leidt tot verhoging van deze bijdrage. 

Gilze en Rijen, raad Dient geen zienswijze in. 

Goirle, raad Positieve zienswijze op de begroting en de gemeentelijke bijdrage. 

Grave, raad Dient geen zienswijze in. 

Heusden, raad Stemt in met de begroting. 

Hilvarenbeek, raad 

(concept) 

Vanwege de financiële situatie van de gemeente(n) geeft de raad als een belangrijk signaal en noodzakelijke stap om niet 

akkoord te gaan met de indexering. Wij zijn actief op zoek naar besparingen, ook bij onze gemeenschappelijke regelingen en 

wij willen kunnen bezuinigingen op uitgaven aan de GGD. De begroting indexeert met het systeem van de gemeente Tilburg; 

wij vragen u om een discussie te starten over deze methode.  

1 Zienswijzen, samengevat. Tijdens hun vergadering van 8 juli 2021 ontvingen de leden van het algemeen bestuur een actueel overzicht van de zienswijzen. Voor de per brief ontvangen 
zienswijzen: zie de stukken van de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2021. 
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Landerd, raad Positieve zienswijze op de begroting. 

Loon op Zand, raad Stemt in met de inhoudelijke koers van de begroting; geen zienswijze op die begroting en de gemeentelijke bijdrage. Is trots 

op alle medewerkers, vooral die mensen die in onze gemeente werken. Grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid, 

temeer omdat de GGD naast het Covid-werk ook grotendeels de reguliere taken uitvoerde. Dit verdient een groot compliment! 

Meierijstad, college Informeren van de gemeenteraad, met het advies een positieve zienswijze te geven op de begroting 2022. 

Mill en Sint Hubert, raad Positieve zienswijze op begroting. 

Oisterwijk, raad Dient geen zienswijze in. 

Oss, raad Stemt in met de begroting. 

’s-Hertogenbosch, raad Positieve zienswijze op de begroting, en verder: 1. De basistaken in 2022 actualiseren, met in het basispakket alleen taken 

die voor alle gemeenten relevant zijn en 2. Tijdig informeren wanneer personele problemen gevolgen hebben voor inwoners, 

omdat de uitvoering van de taken hierdoor in het gedrang kan komen. 

Sint Anthonis, raad Geen opmerkingen op de begroting 2022, stemt in. 

Sint-Michielsgestel, raad Dank voor de bijzondere inzet in de bestrijding en beheersing van het coronavirus. Wij spreken hierbij graag het vertrouwen 

uit in de GGD. Verder: akkoord met de begroting 2022, met aandacht voor deze punten: 1. De GGD informeert ons op tijd 

wanneer personele problemen gevolgen hebben voor inwoners. 2. We vragen de GGD ons tijd te informeren wanneer er 

financiële risico’s ontstaan door de verhouding tussen het basispakket en de plustaken. 

Tilburg, raad Een positieve grondhouding. Geen zienswijze bij de ontwerpbegroting 2022 en de gemeentelijke bijdrage. 

Uden, raad De begroting sluit aan op de kadernota, daarom geven wij graag een positieve zienswijze af. In de loop van het jaar zien wij 

graag de financiële vertaling tegemoet van de overheveling van het rijksvaccinatieprogramma. 

Vught, raad Positieve zienswijze over de begroting. We zien de nog steeds grote inspanning die uw organisatie levert voor de bestrijding 

van de coronapandemie. Verzoek om ons actief te informeren over de uitkomsten van de onderzoeken (naar datadiefstal) en 

alles wat hiermee samenhangt. Onze zorg is niet alleen financieel, maar betreft ook het vertrouwen van inwoners. Wij 

wensen uw organisatie veel succes met uw werkzaamheden. 

Waalwijk, raad Geen zienswijze op de begroting. 


