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Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het concept programmabegroting

2'
3.

2021 GGD BrabantZuidoost.
In te stemmen met de zienswijze "een gelijk basistarief per 1-1-2021 per kind
0-4 jaar voor alle gemeenten" en deze in te dienen bij de GGD BrabantZuidoost.
In te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling
GGD Brabant-Zuidoost.
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Onderwerp
Concept programmabegroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost en wijzigingsvoorstel
gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost.

Voorstel

1.
2.
3.

Kennis te nemen van het concept programmabegroting 2021 GGD BrabantZuidoost.
In te stemmen met de zienswijze "een gelijk basistarief per 1-1-2021 per kind 0-4
jaar voor alle gemeenten" en deze in te dienen bij de GGD Brabant-Zuidoost.
In te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling
GGD Brabant-Zuidoost.

Inleiding
Concept programmabeoroting 2021
De concept begroting 2O2t is een actualisering van de begroting 2020 met een
verwerking van de ontwikkelingen binnen de GGD zoals aangegeven in de kadernota
2021 GGD Brabant-Zuidoost. Ook is hierin verwerkt het vastgestelde percentage voor de
algemene kostenstijgingen voor 2O21. zoals afgesproken tussen de vier
gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.
Wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regelino GGD Brabant-Zuidoost
Het wijzigingsvoorstel is een gevolg van de eerder genomen besluiten van de 21
gemeenten om de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen onder te brengen bij de GGD
Bra ba nt-Zu idoost.

Beoogd resultaat
De programmabegroting 2021GGD Brabant-Zuidoost is bekend bij de 21 colleges in de
regio.
Een geactua I iseerde gemeenscha ppel ij ke regel i ng GGD Braba nt-Zu idoost.

Argumenten
Wiiziqingsvoorstel van de qemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
2.1 Uitbreiding taakstelling GGD Brabant-Zuidoost is verwerkt in het concept
prog ra m m a beg roti ng 20 2 1
Het wijzigingsvoorstel heeft betrekking op de uitbreiding van de taakstelling van de GGD
m.b.t. de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In het concept
programmabegroting 2021 is deze wijziging financieel al verwerkt. Het is daarom logisch
om beide stukken tegelijkertijd aan de colleges en de raden voor te leggen.

Kanttekeningen
Concept programmabeqroting 2021

Voorstelnr. 2O2O-28

pag.2

Datum vergadering: Nader te bepalen

1.1

Gemeenten zijn verschillend omgegaan met de indexering van de subsidie aan
Zorgboog en Zuidzorg Ín 2020.
Bij de besluitvorming van de inbesteding van JGZ0-4jaar is vastgelegd dat de eerste
twee jaren (2027 en 2022) de vergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de
methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog (budgetneutraliteit).
Echter, gemeenten zijn in 2020 verschillend omgegaan met de hoogte van de indexering
van de subsidies aanZorgboog en Zuidzorg en hiermee is in de business case Integrale
JGZ geen rekening gehouden.
Hierdoor is het bedrag dat de GGD per kind in rekening brengt niet voor alle gemeenten
gelijk. Een ambtelijk financiële werkgroep komt met een oplossingsvoorstel voor dit
probleem.

1.2

Wijzigingen ten gevolge van de Corona pandemie
De Corona crisis zal financiële gevolgen hebben voor de begroting/jaarrekening 2020 van
de GGD. Het GGD bestuur en de gemeenten worden op de hoogte gehouden via de
bestuur rapportages.
In hoeverre de Corona crisis ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2O2tis nu nog
niet te overzien. Mocht dat wel het geval zijn dan wordt dat via een begrotingswijziging
aan het GGD bestuur en gemeenten voorgelegd. Dit laatste alleen als het gevolgen heeft
voor de hoogte van inwonersbijdragen.

Kosten en dekking
De bijdrage aan GGD voor 2O2I wordt als volgt
Gemeenschappelijk takenpakket € 296.425

Pubercontactmoment
Zorg O-4 iarigen
Totale bijdrage 2021

€

t5.229

€ 285.646
€ 597,300

In de meerjarenraming van Waalre is voor 2021 rekening gehouden met een bijdrage
aan de GGD van € 286.938. Dit is exclusief de indexering van 2,44o/o. Daarnaast is er
nog rekening gehouden met een subsidie aan Zuidzorg voor de zorg voor kinderen van 04 jaar, inclusief rijksvaccinatieprogramma voor een bedrag van € 284.000. In totaal
betekent dit dat rekening is gehouden met een bedrag van € 570.938 (€ 286.938 + €
284.000). Bij het opstellen van de begroting 2021 van gemeente Waalre zullen we dus
rekening moeten houden met het bijramen (nadeel) van de bijdrage GGD met een
bedrag van € 26.362. Dit bedrag bestaat voor een deel uit indexering (2,44o/o) van de
bijdrage, voor een deel uit groei van het aantal inwoners en voor een deel uit het feit dat
de kosten voor het pubercontactmoment nog niet volledig in de begroting van Waalre is
opgenomen.

Duurzaamheid n.v.t.
Bu rgerpa rticipatie n.v.t.
fnclusieve samenleving n,v.t
Communicatie n.v.t
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Kernboodschap n.v.t

Vervolgprocedure en planning
De zienswijze op de concept programmabegroting 2O2Lvan de GGD Brabant Zuidoost
wordt uiterlijk 20 mei (of 10 juni i.v.m. niet haalbaarheid door de Corona crisis) kenbaar
gemaakt aan het GGD bestuur.
Het besluit over de wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO wordt uiterlijk 10
juni kenbaar gemaakt aan het de GGD bestuur.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

-

Brief colleges en gemeenteraden 13 maart 2020
Concept programmabegroting 2O2I van de GGD Brabant-Zuidoost
Besluit 4de wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Concept Zienswijze programmabegroting 2027

Brief GGD Brabant-Zuidoost over de gevolgen van de Coronacrisis op de
programmabegroting 2O2L en hoe hier naar gehandeld gaat worden.

Bijlagen ter informatie

-

Uitnodiging raden infobijeenkomst ontwerp Begrotingen 202L. Door de
maatregelen van het rijk ter bestrijding van de Coronacrisis zijn deze drie
bijeenkomsten geannuleerd. De GGD komt met een alternatief om raadsleden op
afstand te informeren over de begroting 2O2l en het integratieproces JGZ 0 - 18.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

e secretaris,

de burgemeester,

M,W. de Brouwer

Voorstelnr. 2O2O-28

. J.W. Brenninkmeijer

pag.4

Datum vergadering: Nader te bepalen

