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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 2023 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 2023
opgesteld. De regionale gezondheidsnota ‘Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe
trend in gezondheid’, het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de
kaderbrief 2023 vormen de leidraad voor deze begroting.
Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begroting 2023 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 2023 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.
Ambities 2023
De begroting 2023 is de eerste begroting van de GGDZL die de nieuwe
gemeenteraden krijgen voorgelegd en weerspiegelt het streven van het bestuur om te
investeren in de publieke gezondheidszorg, maar daarbij ook ontwikkelingen in een
haalbaar en realistisch perspectief te plaatsen. In 2018 hebben de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten gezamenlijk de ambitie gesteld om meerjarig te investeren in het inhalen van
de gezondheidsachterstanden in onze regio. Het gezondheidsbeleid ‘Zuid Springt Eruit’ is
de leidraad voor deze trendbreukaanpak. De coronapandemie heeft de kwetsbaarheden
in de samenleving extra blootgelegd en vraagt om investeringen. De ambities uit ‘Zuid
Springt Eruit’ blijven dan ook onverminderd overeind en zijn vanuit inhoud noodzakelijk.
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In aanloop naar de begroting 2023 heeft het Dagelijks Bestuur zich op meerdere
momenten uitgesproken over de wijze waarop en een gefaseerd tempo waarin men de
(trendbreuk)ambities wilt realiseren. Op 21 maart heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd
met de begroting 2023.
Ontvlechting RAV
Op 14 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur het definitieve besluit genomen om te
fuseren met AmbulanceZorg Limburg-Noord. In 2022 ligt de focus op het ontvlechten van
de RAV uit de GGD zodat de nieuwe organisatie vanaf 1-1-2023 van start kan gaan.
Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is
afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Bij effectuering van de
fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de
begroting 2023 worden gehaald.
Jaardocument 2021
Het jaardocument 2021 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele
concern over het kalenderjaar 2021. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en
de jaarrekening.
Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op de
jaarstukken niet aan de orde en dient deze als achtergrondinformatie bij de begroting
2023. De gemeenteraden ontvangen de jaarstukken voor 15 april 2022.
Uw reactie
U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2023 sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Directie- en bestuursbureau
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan directieenbestuursbureau@ggdzl.nl

Met vriendelijke groet,

M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg
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