
Reactie GGD-bestuur op zienswijzen gemeenten op de begroting 2022 

In april stuurden wij de begroting naar de gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze konden geven. Het 

algemeen bestuur nam deze zienswijze daarna mee bij zijn besluit over de begroting. 

Voor het grootste deel stemden de raden in met de begroting, gaven zij een positieve zienswijze of kozen 

zij ervoor om geen zienswijze te geven. Er was veel waardering voor het werk van de GGD tijdens de 

coronacrisis. Van enkele gemeenten ontvingen wij opmerkingen, die staan hieronder. 

De indexering van de gemeentelijke bijdrage 

Dongen en Hilvarenbeek vinden dat er geen indexering/inflatiecorrectie moet zijn.  

Onze reactie: dit speelde ook bij de kadernota 2022 die het algemeen bestuur in april vaststelde. In de 

notitie die wij daarna naar de gemeenten stuurden, was onze reactie in hoofdlijn: wij willen een consistent 

indexeringssysteem (handhaven). Eventuele bezuinigingen drukken we uit in een taakstelling. 

De samenstelling van het basispakket 

Boxtel en ’s-Hertogenbosch vinden dat in het basispakket alleen de taken moeten zitten die voor alle 

gemeenten relevant zijn.  

Onze reactie: het basispakket bestaat voor ongeveer 90% uit taken die voor alle gemeenten gelijk zijn en 

daarnaast uit lokale accenten. Op dit moment werken we aan een actualisering van het basispakket, 

zodat het past bij de opgaven van morgen. In het najaar gaan we daar mee verder en we gaan dan ook 

in op de positie van de gemeenten bij deze actualisatie. Dat is ook een goed moment voor het 

meenemen van bovenstaande opvatting. 

Onderzoeken naar datadiefstal 

Vught vraagt naar de uitkomsten van de onderzoeken naar datadiefstal. 

Onze reactie: de datadiefstal leidde tot verbeteringen in de informatievoorziening en -beveiliging. In de 

begroting 2022 staan nu doelen. Naar aanleiding van de onderzoeken informeerden we ruim 60 

gedupeerden (in ons werkgebied) per brief; daar ontvingen we tot nu toe geen reacties op. 

Tijdige info bij personele problemen 

Boxtel, ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel willen tijdige info als er personele problemen zijn. 

Onze reactie: al eerder schetsten we de krappe arbeidsmarkt bij medisch en verpleegkundig personeel. 

We zetten intussen al veel stappen naar nieuw personeelsbeleid om dit probleem te keren, maar zullen u 

tijdig informeren als we hierdoor de afgesproken prestaties niet halen. 

Tijdige info bij risico’s plustaken 

Sint-Michielsgestel wil graag tijdige info bij financiële risico’s door de verhouding basispakket-plustaken. 

Onze reactie: in de begroting maken we een inschatting van het risico dat we lopen door de plustaken, 

ongeveer 40% van onze totale inkomsten. Veel van deze plustaken zijn redelijk stabiel en voorzienbaar 

voor een jaar. De hoogte van algemene reserve is deels afgestemd op het aandeel van die plustaken in 

ons takenpakket en bedoeld om ook die risico’s op te vangen. 


