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wijzigingen GGD-begrotingen 2021 en 2022

Geachte raad,
Het rijk draagt enkele taken in de publieke gezondheid over aan de gemeente, waarvoor zij overigens
compensatie ontvangt. De GGD voert deze taken uit en moet daarvoor zijn begrotingen wijzigen en de
gemeentelijke bijdragen aanpassen. Op die begrotingswijzigingen kan uw raad zijn zienswijze geven.
Het gaat om taken rond het vaccinatieprogramma en rond het prenataal huisbezoek.
Vaccinatieprogramma
Vanaf 2019 voert de gemeente het (rijks)vaccinatieprogramma uit; het geld dat de gemeenten in ons
werkgebied hiervoor ontvangen, dragen zij via de gemeentelijke bijdrage over aan de GGD.
Vanaf 2021 draagt het rijk ook de uitvoering over van de vaccinatie tegen de meningokokkenziekte en
voegt het geld daarvoor toe aan de andere middelen in het gemeentefonds. De verdeling gebeurt op
basis van de verdeelmaatstaf jongeren, voor de gemeenten in ons werkgebied gaat het om € 224.000,
dat is per inwoner € 0,21.
Daarnaast voegt het rijk eenmalig geld toe voor het zogenaamde informed consent: het vragen om
toestemming aan ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) voor het delen van vaccinatiegegevens met het
RIVM. Er is geld voor bijvoorbeeld voorlichting en uitnodigingen en voor instructies voor de jeugdgezondheidszorg. De verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren, voor de gemeenten
in ons werkgebied gaat het om eenmalig € 41.000, dat is per inwoner € 0,04.
Prenataal huisbezoek
Voor een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind en het beperken van gezondheids- en
ontwikkelingsrisico’s is hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap van belang; daarvoor wijzigt
het rijk artikel 2 van de Wet publieke gezondheid. Daarmee krijgt uw gemeente de taak om een
prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen (en/of hun gezinnen) in een kwetsbare
situatie, uit te voeren door de GGD, die de jeugdgezondheidszorg uitvoert.
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Vanaf 2022 voegt het rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de uitvoering
van deze nieuwe taak, waarvan wij nu verwachten dat deze op 1 januari 2022 gaat gelden. Uitgaande
van een bezoek bij 16,5% van de zwangerschappen gaat het voor de gemeenten in ons werkgebied
om een bedrag van € 312.000 per jaar, dat is per inwoner € 0,29.
Zienswijze gemeenteraad
Op 25 november neemt het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant een besluit over de twee
wijzigingen van de begrotingen 2021 en 2022. In overeenstemming met artikel 35, lid 5 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

T.H.I. Claassen
directeur publieke gezondheid

bijlagen: begrotingswijzigingen 2021 en 2022

CC: de ambtenaar volksgezondheid (voor doorgeleiding naar het College van B&W).
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