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Geachte raadsgriffier,
In het kader van het jaarlijkse begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe
samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2022 opgesteld. Evenals
in andere jaren bieden wij u deze begroting graag ter zienswijze aan.
Op basis van de algemene financiële uitgangspunten heeft de GGD de begroting 2022
opgesteld. De regionale gezondheidsnota ‘Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe
trend in gezondheid’, het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de
kaderbrief 2022 vormen de leidraad voor deze begroting.

Begroting jeugdgezondheidszorg
Waar in 2021 nog sprake was van een historisch bepaalde begroting, waarin de
budgetten van de vier voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld, is voor 2022 voorzien
in een realistische begroting met een doorkijk naar de jaren daarna.
Op 2 en 4 maart 2021 heeft een webinar voor raadsleden plaatsgevonden waarin de
inhoudelijke ambities van de JGZ zijn toegelicht (link naar terugblik: webinar JGZ )
Deze voorliggende begroting 2022 is congruent aan de programmabegroting JGZ zoals
geformuleerd in het document ‘Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg, de toekomst start
vandaag’ dat op 22 maart 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Begroting GHOR
De uitvoering van de GHOR is door de Veiligheidsregio belegd bij de GGD. Daar waar in
het verleden de begroting GHOR was opgenomen in de begroting van de GGD maakt zij
sinds 2018 integraal onderdeel uit van de begroting van de Veiligheidsregio.
Het in de begroting 2022, bij het programma Acute Zorg, opgenomen onderdeel GHOR
betreft de uitvoering door de GGD.
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Jaaroverzicht 2020
Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u
bijgevoegd ook het jaaroverzicht 2020. Het jaaroverzicht is volledig digitaal (link naar
jaaroverzicht: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl/ ) en biedt op eigentijdse wijze inzicht in de
productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook de trends zijn
inzichtelijk gemaakt.
Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is een zienswijze op de jaarstukken niet
aan de orde. Deze worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
De nieuwe JGZ-organisatie bestaat inmiddels ruim één jaar. Dit ziet u dan ook terug in
dit jaaroverzicht. JGZ is hier beschreven als eigenstandig programma en maakt niet
langer deel uit van het programma GGD.
Ook is een hoofdstuk gewijd aan COVID-19. Het betreft een beknopte weergave t.b.v. de
formele verantwoording. In mei 2021 verwachten wij u een aparte coronaspecial te
kunnen aanbieden met meer informatie, sfeerbeelden en achtergrondverhalen over het
voor de GGD bijzondere jaar 2020.

Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begroting 2022 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen
Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt
voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken
aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
Desgewenst kan de GGD aansluiten bij de commissie- of raadvergaderingen.
Voor de begroting 2022 van de GHOR, onderdeel van de GGD Zuid Limburg, is het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk. Uw zienswijze
ten aanzien van deze begroting kunt u bekendmaken aan het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio.
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Uw reactie
U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2022 sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan petra.lamberts@ggdzl.nl

Met vriendelijke groet,

M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg
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F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris

