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ontwerp programmabegroting 2019

Geacht College en geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost aan.
De programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2019 die u in december 2017 mocht
ontvangen. Voor een overzicht van binnengekomen reacties van gemeenten op de kadernota 2019 en
onze reactie daarop verwijzen wij naar de bijlage.
De ontwerp programmabegroting 2019 laat bij het programma Publieke Gezondheid een tekort zien
van € 325.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de structurele verhoging van de salarislasten, als
gevolg van de loonkostenontwikkeling (cao afspraken) en extra inzet van JGZ voor statushouders.
In de ontwerp begroting is het tekort vooralsnog gedekt via een onttrekking uit de algemene reserve.
In de begroting 2019 is een structurele verhoging van kosten en inwonerbijdrage verwerkt in verband
met de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen, conform besluit van het
Algemeen Bestuur naar aanleiding van de eerste begrotingswijziging 2018.
De begroting van het programma Ambulancezorg is sluitend. Kosten van de ambulancezorg worden
volledig gefinancierd door zorgverzekeraars en rijk.
In het GGD bestuur is afgesproken dat de GGD met een dekkingsvoorstel komt voor het tekort bij het
programma Publieke Gezondheid. Bij dit voorstel worden de volgende opties afgewogen:
a. bezuinigsopdracht / schrappen van taken, b. onttrekking uit de algemene reserve, c. verhogen
gemeentelijke bijdrage of d. een combinatie van voorgaande opties.
Het voorstel wordt op 4 juli 2018 besproken in het Algemeen Bestuur van de GGD, samen met de
ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden naar aanleiding van de ontwerp programmabegroting
2019. Het is de bedoeling dat het Algemeen Bestuur van de GGD dan ook de programmabegroting
2019 vaststelt.
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Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in de gelegenheid
gesteld uw zienswijze op de ontwerpbegroting aan het GGD bestuur kenbaar te maken. Wij verzoeken
u uw eventuele zienswijze uiterlijk 20 mei a.s. (cf. afspraak met de andere gemeenschappelijke
regelingen in onze regio) kenbaar te maken.
Om de gemeenteraden optimaal in de gelegenheid te stellen de ontwerp begroting te kunnen
beoordelen organiseren de vier regionale gemeenschappelijke regelingen informatiebijeenkomsten op
11, 12 en 18 april. U bent hierover reeds apart geïnformeerd. Uiteraard kunt u ook buiten deze
informatiebijeenkomsten rechtstreeks aan de GGD vragen stellen over de ontwerpbegroting 2019.
Binnenkort zullen wij u schriftelijk informeren over het besluit van het Algemeen Bestuur m.b.t. de
1e begrotingswijzing 2018 en de jaarrekening 2017.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans

Mevrouw H.G. Tindemans-Van Tent
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