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Geacht bestuur,

Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2020 kennisgenomen van

de

concept-programmabegroting 2027 van de GGD Brabant-Zuidoost.
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het onderstaande probleem

De afspraak was om over te stappen met gesloten beurs, wat betekent dat het
subsidiebedrag aan de GGD voor JGZ 0-4 jaar in 2O2I gelijk zou blijven voor de
gemeenten. Uit het boekenonderzoek is echter gebleken dat gemeenten
verschillende bedragen betalen aan Zuidzorg en Zorgboog door langdurig (meerdere
jaren) wisselende omgang met indexering. Hierdoor ontstaat in 2021 een "vreemde"

situatie waarin gemeenten voor hetzelfde Basis Aanbod Preventie (BAP) een
verschillend bedrag per kind gaan betalen. De GGD wil aan de voorwaarde van
gesloten beurzen vasthouden, omdat anders hun business case niet meer klopt. Wij
vinden deze ongelijkheid niet acceptabel en niet uit te leggen. Dat er gedurende 2
jaar verschillen zouden bestaan tussen Zuidzorg en Zorgboog gemeenten zou
eventueel nog kunnen, maar het is niet uit te leggen dat de GGD verschillende
tarieven vraagt aan gemeenten die allen bij Zuidzorg vandaan komen.
Gemeente Waalre heeft altijd de indexering meegenomen in het subsidiebedrag aan
Zuidzorg. Wij worden nu de dupe van ons goed werkgeverschap.
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Graag vernemen wij van u hoe de GGD dit verschil in het BAP bedrag per kind gaat
oplossen.

Hoogachtend,

Waalre,

De raad van
de griffi

de

d
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J,W. Brenninkmeijer
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