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Aan de raad
Inleiding
Op 18 maart is door de GGD Brabant-Zuidoost ( verder te noemen GGD) de
ontwerpprogrammabegroting 2020 aangeboden. Op 27 maart de 2e begrotingswijziging 2019.Op
zowel de ontwerpprogramma begroting als op de begrotingswijziging is de zienswijze procedure,
conform art 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Als opmaat voor de
ontwerp programmabegroting heeft het algemeen bestuur van de GGD de kadernota 2020
opgesteld. De kadernota 2020 en de eerste herziening programmabegroting 2019 zijn behandeld
in de commissie Sociaal Domein op 28 maart. Het algemeen bestuur van de GGD is voornemens
op 3 juli de programmabegroting vast te stellen. Door de zienswijze van de gemeente GemertBakel tijdig kenbaar te maken kan het algemeen bestuur van de GGD bij haar besluitvorming hier
rekening mee houden.
Beslispunten
1. Zienswijze vaststellen op de ontwerpprogrammabegroting 2020
2. Zienswijze vaststellen 2e begrotingswijziging 2019
3. Zienswijzen toezenden aan Dagelijks Bestuur van de GGD

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 9 mei 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De raad is door de GGD in de gelegenheid gesteld tot het bijwonen van 3
informatiebijeenkomsten in de regio.
De kadernota GGD 2020 is door de Commissie SD behandeld op 28 maart 2019 en door
de raad op 18 april 2019.

Beoogd effect
De GGD, als verlengt lokaal bestuur van de 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder
van de Wet Publieke Gezondheid ( Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische
manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening, vanuit onze
gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Argumenten
1.1 Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt voor de ontwerp programmabegroting 2020.
De GGD ontwerp programmabegroting 2020 is kritisch bekeken, hierbij zijn geen
bijzonderheden en/of onrechtmatigheden geconstateerd. Daarom kan het bestuur van de
GGD als zienswijze, kenbaar gemaakt worden dat er wordt ingestemd met de ontwerp
programmabegroting 2020
.
1.2 In de begroting van de gemeente Gemert-Bakel is voldoende budget opgenomen om
de gevraagde inwonersbijdrage te betalen.
2.1 Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt voor de 2e begrotingswijziging 2019.
2.2 De verhoging van de bijdrage wordt betaald uit de middelen van het gemeentefonds.

Financiën
De verhoging van de inwonersbijdrage door:
1. De afspraak tussen de 4 GR’en en gemeenten over standaardisering van de wijze van
indexering, en in aanvulling hierop wordt voor 2020, conform advies van de werkgroep
4GR, een extra verhoging toegepast vanwege de forse stijging van de pensioenpremie per
2019.
2. De verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de toename van het aantal
lijkschouwingen en euthanasieverklaringen die verwerkt is zoals opgenomen in de
kadernota.
3. De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met ingang van 2019 is nu
verwerkt in lijn met de concept 1e begrotingswijziging 2019, die gelijk met deze begroting
wordt aangeboden.
Aantal
inwoners
30464

€16,77
510.969

pubercontactmoment Bijdrage
soc. plan
25.167
2.026

totaal
538.162

De verhoging van de inwonersbijdrage zal meegenomen worden in de gemeentelijke
Kadernota 2020. De gevolgen voor de begroting zijn als volgt:
Inwonersbijdrage
Begroting 2019-2022 Gemert-Bakel
Programmabegroting 2020 GGD
Stijging inwonersbijdrage
Dekking rijksvaccinatieprogramma
septembercirculaire 2018 deel GGD
Nadeel begroting gemeente

2020
€ 494.545
€ 538.162
€ 43.617

2021
€ 504.433
€ 548.249
€ 43.816

2022
€ 511.452
€ 559.231
€ 47.779

2023
€ 511.452
€ 570.416
€ 58.964

€ 16.829

€ 16.829

€ 16.829

€ 16.829

€ 27.328

€ 27.527

€ 31.490

€ 42.675

Uitvoering
Zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt aan de GGD over de ontwerpprogramma
begroting 2020. De GGD heeft in haar begeleidende brief gevraagd om uiterlijk 20 mei te
reageren. Aan de GGD is medegedeeld dat voor de gemeente Gemert-Bakel de
behandeling van de zienswijze zal plaatsvinden in de commissies van 9 mei en in de raad
op 22 mei.
De GGD heeft hierop als reactie gegeven dat later aangeleverde zienswijzen van GemertBakel nog meegenomen worden wanneer deze worden aangeleverd voor 28 mei 2019.

Bijlagen
1. Brief colleges en gemeenteraden - aanbieden programmabegroting 2020
2. Programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
3. Brief gemeenteraden - 2de begrotingswijziging 2019
4. 2e Begrotingswijziging 2019 GGD
5. concept-zienswijze ontwerp programmabegroting 2020 GGD en op de 2e
begrotingswijziging 2019.
6. Raadsbesluit Programmabegroting 2020 GGD

Gemert, 16 april 2019
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